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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, Šubičsva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dgpa o vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. filc zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam spprpčamo podatke; 

matična številka ; 5022924 
davčna številka ; 21881077 
TRR < 01100-8459000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s tp izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim laročnjkom. 

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI 

36. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

) 

SKLEP 
ob obravnavi predloga zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in 

internacionalizacije podjetij - EPA 1153 - lil 

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji, dne 18.5. 2004, 
°b obravnavi predloga zakona o spodbujanju tujih 
neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij 
(ZSTNIIP) - prva obravnava, EPA 1153-111, na podlagi drugega 
odstavka 122. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in 
internacionalizacije podjetij (ZSTNIIP) - prva obravnava, je 
primeren za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 
ob obravnavi predloga zakona o javni rabi slovenščine - EPA 1142 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji, dne 18.5.2004, ob 
) Uravnavi predloga zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) - 

Prva obravnava, EPA 1142-111, na podlagi drugega odstavka 
'22. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o javni rabi slovenščine (ZJRS) - prva obravnava, 
je primeren za nadaljnjo obravnavo. 

sklep 
pb obravnavi predloga sklepa o izbiri revizorske družbe za revidiranje računovodskih 

Ukazov Računskega sodišča Republike Slovenije za leta 2001, 2002 in 2003 

^EPA 1266-III 

ržavni zbor Republike Slovenije je na 36. seji, dne 20.5.2004, ob 
fvnavi predloga sklepa o izbiri revizorske družbe za 

ev'diranje računovodskih izkazov Računskega sodišča 
^ePublike Slovenije za leta 2001, 2002 in 2003, EPA 1266-111, 
a Podlagi 112. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Za revidiranje računovodskih izkazov Računskega sodišča 
Republike Slovenije za leta 2001, 2002 in 2003 se izbere 
RENOMA, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Tržaška 132, 
Ljubljana. 
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SKLEP 

ob obravnavi predloga sklepa o soglasju k letnemu planu razvoja in obnavljanja 

avtocest za leto 2004 - EPA 1230 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji, dne 20.5. 2004, ob 
obravnavi predloga sklepa o soglasju k letnemu planu razvoja 
in obnavljanja avtocest za leto 2004, EPA 1230-111, na podlagi 
112. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Državni zbor Republike Slovenije daje soglasje k letnemu planu 
razvoja in obnavljanja avtocest za leto 2004 z dne 29.3.2004. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga sklepa o višini sredstev, ki pripadajo posamezni politični stranki 

iz sredstev državnega proračuna v letu 2004 - EPA 1263 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji, dne 20.5. 2004, ob 
obravnavi predloga sklepa o višini sredstev, ki pripadajo 
posamezni politični stranki iz sredstev državnega proračuna 
v letu 2004, EPA 1263-111, na podlagi 112. člena poslovnika 
državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

V skladu s pogoji, določenimi v 23. členu zakona o političnih 
strankah, pripadajo posameznim političnim strankam mesečno 
sredstva iz državnega proračuna v naslednji višini: 

POLITIČNA 
STRANKA 

GLASOVI MESEČNI 
10 % DELEŽ 

MESEČNI DELEŽ 
V PREOSTALIH 

90 % SREDSTEV 

SKUPAJ 
MESEČNO 

LDS 
SDS 
ZLSD 
SLS 
NSI 
DeSUS 
SNS 
SMS 

390.797 
170.541 
130.268 
102.817 

94.661 
55.696 
47.251 
46.719 

619.775,00 
619.775,00 
619.775,00 
619.775,00 
619.775,00 
619.775,00 
619.775,00 
619.775,00 

16.788 
7.326 
5.596 
4.416 
4.066 
2.392 
2.029 
2.007 

.300,00 

.294,00 

.200,00 
929,00 
.555,00 
.652,00 
.862,00 
.008,00 

17.408 
7.946 
6.215 
5.036 
4.686 
3.012 
2.649 
2.626 

075,00 
069,00 
.975,00 
704,00 
330,00 
427,00 
637,00 
783,00 

Skupaj 1.038.750 4.958.200,00 44.623.800,00 49.582.000,00 

SKLEPI 

ob obravnavi predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2002 

- EPA 999 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji, dne 19.5. 2004 ob 
obravnavi predloga zaključnega računa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2002 (RZ2002), na podlagi 168. in 39. člena 
poslovnika državnega zbora sprejel naslednje 

SKLEPE 

1. Sprejme se zaključni račun proračuna Republike Slovenije 
za leto 2002. 

2. Vlada Republike Slovenije naj do konca junija 2004 predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije spremembe in 
dopolnitve zakona o javnih financah in zakona o 
računovodstvu, s katerimi bo zagotovljena usklajenost njunih 
določb o sestavljanju in predlaganju izkaza bilance stanja kot 
obveznega računovodskega izkaza zaključnega računa vseh 

neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna 
ter s tem zagotovi pravilno pravno podlago za izvajanje 
drugega odstavka 146. člena Ustave Republike Slovenije. 

Pri pripravi sprememb in dopolnitev zakona o računovodstvu 
in zakona o javnih financah naj vlada upošteva tudi potrebne 
uskladitve določb teh dveh zakonov z Mednarodnimi 
računovodskimi standardi za javni sektor (International Pub- 
lic Sector Accounting Standards - IPSAS) ter Evropskim 
sistemom računov (European System of Accounts - ESA 
95). 

3. Vlada Republike Slovenije naj čimprej na podlagi analize 
najpogostejših in ponavljajočih se kršitev določb zakona 0 

javnih financah, zakona o računovodstvu, zakona o javnih 
naročilih ter podzakonskih aktov, sprejetih na njihovi podlag1' 
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pripravi spremembe in dopolnitev kazenskih določb teh 
zakonov in pri tem poveča ter razmeji sankcije funkcionarjev 
in odgovornih oseb neposrednih in posrednih proračunskih 
uporabnikov. 

Pri ugotavljanju najpogostejših in ponavljajočih se kršitev 
določb navedenih predpisov naj vlada izhaja tudi iz analize, ki 
jo bo v ta namen pripravilo Računsko sodišče Republike 
Slovenije. 

SKLEP 
ob obravnavi obvestila Okrajnega sodišča v Ljubljani, Kazenski oddelek, v zvezi z 

vloženim obtožnim predlogom okrožne državne tožilke v Ljubljani zoper poslanca 

Državnega zbora Zmaga Jelinčiča Plemenitega  

Državni zbor Republike Slovenije je na 36. seji, dne 19.5. 2004 ob 
obravnavi obvestila Okrajnega sodišča v Ljubljani, Kazenski 
°ddelek, v zvezi z vloženim obtožnim predlogom okrožne 
državne tožilke v Ljubljani zoper poslanca Državnega zbora 
Zmaga Jelinčiča Plemenitega, na podlagi tretjega odstavka 83. 
člena Ustave Republike Slovenije, prvega in drugega odstavka 
22. člena zakona o poslancih ter na podlagi prvega odstavka 207. 
^ena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji 

obvestila Okrajnega sodišča v Ljubljani, Kazenski oddelek, z dne 
29.3.2004, Opr.št. I K 655/2002, v zvezi z vloženim obtožnim 
predlogom okrožne državne tožilke iz Ljubljane, z dne 26.11.2002, 
ki mu očita, da naj bi storil kaznivo dejanje poškodovanja tuje 
stvari po prvem odstavku 224. člena Kazenskega zakonika, 
prizna imuniteto poslancu Državnega zbora Republike Slovenije 
g. Zmagu Jelinčiču Plemenitemu in ne dovoli vodenja kazenskega 
postopka. 

SKLEP 

državni zbor Republike Slovenije na podlagi 83. člena Ustave 
Republike Slovenije ter 22. člena zakona o poslancih, glede 

SKLEP 
°b obravnavi predloga zakona o stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih 

držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23.12.1990 in 

25.02.1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče - EPA 1333 - III 

podlagi 15. člena Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi 
uradni list RS, št. 15/94,13/95 - odločba US, 34/96 - odločba US, 
38/96, 43/96 - odločba US, 59/2001 in 11/2003 - odločba US) ter 

12. člena poslovnika državnega zbora je državni zbor na 36. 
Seii, dne 25. 5. 2004 sprejel naslednji 

SKLEP 

^ržavni zbor Republike Slovenije meni, da zahteva za razpis 
Predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi z Zakonom o 
^talnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic 
®kdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23. 12. 
990 in 25. 02. 1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno 

prebivališče (EPA 1016- III), vsebovana v pobudi volivkam in 
°livcem za zbiranje podpisov v podporo tej zahtevi, vloženi pri 

j^edsedniku državnega zbora dne 17.5.2004, pomeni 
®utemeljeno in namerno zavlačevanje sprejema predloga 
akona, saj gre za ponavljanje istih oziroma podobnih vsebin, ki 
0 bile vložene v okviru prejšnjih referendumskih pobud na ta 
redlog zakona, kar izkazuje namen zavlačevanja zakonodajnega 
stopka in onemogočanje sprejema zakona, s katerim bi diiavni 

g 0r izvršil odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-l-246/02, s 
rTl0r je institut referenduma uporabljen za neustavne namene. 

Državni zbor zato o referendumskem vprašanju iz navedene 
referendumske pobude ne bo razpisal predhodnega 
zakonodajnega referenduma. 

Obrazložitev: 

Predstavnica pobudnikov je dne 17. maja 2004 v Državni zbor 
vložila pobudo volivk in volivcev za zbiranje podpisov za vložitev 
zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma v 
zvezi z omenjenim zakonom. Iz mnenja Zakonodajno pravne 
službe z dne 19. maja 2004 izhaja, da je vprašanje v pretežni meri 
zavajajoče in nejasno, saj ni dovolj natančno oblikovano v 
povezavi z besedilom predloga zakona, na katerega se nanaša. 
Državni zbor se z mnenjem Zakonodajno pravne službe strinja, 
ugotavlja pa, da v okviru postopka po 15. členu ZRLI (opredelitev 
jasnosti referendumskega vprašanja) od predlagateljev pobude 
ne more zahtevati, da postavijo popolnoma novo vprašanje, ampak 
le, da jasno opredelijo zastavljeno vprašanje. Državni zbor 
predlagateljev pobude ne bo pozval, da vprašanje opredelijo 
jasneje, saj vsebina obrazložitve kaže, da predlagatelji pobude 
rešitvam iz zakona niso naklonjeni in menijo, da bi sprejem zakona 
v predlaganem besedilu lahko imel obsežne in dolgoročne 
posledice. Če bi predlagatelji z referendumskim vprašanjem želeli 
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doseči namen, zaradi katere so državnemu zboru predložili 
pobudo, bi namreč morali oblikovati vprašanje v skladu z tretjo 
alineo 18. člena ZRLI. Pozitivna odločitev na referendumu o tako 
postavljenih vprašanjih iz pobude bi namreč dosegla ravno 
nasproten namen, ki ga želijo doseči predlagatelji. 

Državni zbor ugotavlja, da pobuda vsebuje utemeljitve, kjer gre 
za smiselno ponavljanje že predstavljenih argumentov iz prejšnjih 
referendumskih pobud. Iz pobude je razviden tudi namen 
onemogočanja izvršitve odločbe Ustavnega sodišča s sprejemom 
zakona, na katerega se pobuda nanaša. Pobuda namreč v 
pretežnem delu smiselno ponavlja ista vprašanja oziroma 
izpostavlja iste vsebine, ki so bile izpostavljene že v prejšnjih 
dveh referendumskih pobudah (na isti predlog zakona) in ki jih je 
Ustavno sodišče v večjem delu že ocenilo za neustavne. 

V zvezi z ZSPTDDD je bila vložena pobuda za zbiranje podpisov 
za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o ZSPTDDD 
s podpisi 3500 volivk in volivcev dne 2.2.2004. V zahtevi so 
pobudniki (prvopodpisana sta bila prvaka politične stranke SDS 
in NSi Janez Janša in Andrej Bajuk) v sedmih točkah predlagali 
drugačno ureditev, kot jo je z ZSPTDDD v zakonodajni postopek 
predlagala vlada. Predlog so utemeljili z neustreznostjo predlaganih 
zakonskih rešitev, saj: 1) je treba sprejeti ureditev, ki je v skladu 
z načelom enakosti ter naravnega prava; 2) bodo sorodniki padlih 
v vojni za Slovenijo zavezani k izplačevanju odškodnin tistim, ki 
se niso odzvali pozivu Predsedstva RS k prestopu iz JLA; 3) ker 
bo zakon ustvaril nove neenakosti in 4) ker bi se z njegovo 
uveljavitvijo odprla številna vprašanja pravne narave, od katerih 
bi lahko nekatera imela za Slovenijo dolgoročno škodljive 
posledice, tako finančne narave, kot tudi z vidika mednarodnih 
odnosov. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-ll-1 /04 ugotovilo, da 
so bile vse točke predlaganih referendumskih vprašanj, razen 
druge alinee, ki določa rok za vložitev vloge, ter dela pete alinee, 
v nasprotju z ustavo. 

V novi zahtevi z dne 3.3.2004 sta nato prvopodpisana 
predlagatelja pobude z dne 2.2.2004 skupaj s skupino poslancev 
dodala le 1) trditev, da zakon dopušča izplačevanje praktično 
neomejeno velikih odškodnin - o protiustavnosti njunega 
prejšnjega zahtevka za izključitev odškodnin je ustavno sodišče 
odločilo že v odločbi U-ll-1 /04 - ter 2) trditev, da je predlagani 
zakon v nasprotju s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije ter Ustavnim zakonom za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-ll-3/04 
ugotovilo, da je bilo referendumsko vprašanje v nasprotju z ustavo. 

Predstavnica pobudnikov Sandra Letica, je dne 17. maja 2004 v 
Državni zbor vložila pobudo volivk in volivcev za zbiranje podpisov 
za vložitev zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega 
referenduma v zvezi z omenjenim zakonom. Na referendumu bi 
pobudniki volivke in volivce povprašali, ali se strinjajo z urejanjem 
statusa izbrisanih na način, kot ga predvideva zakon. Da bi 
zadostili pogoju po jasno opredeljenem referendumskem 
vprašanju, pa v nadaljevanju vprašanja v štirih alinejah navajajo 
podvprašanja, ki jih dajejo volivkam in volivcem v presojo. Tako bi 
jih vprašali, ali se strinjajo, da zakon omogoča vlaganje vlog za 
podelitev statusa za nazaj še leto po njegovi uveljavitvi ter da 
dopušča uveljavljanje statusa za nazaj neselektivno - tudi osebam, 
ki v obdobju po osamosvojitvi Slovenije niso niti poskušale izkoristiti 
vseh pravnih možnosti za ureditev svojega statusa; osebam, ki 

se v roku niso odzvale pozivu predsedstva Republike Slovenije 
za prestop iz JLA oziroma sestave zveznih organov SFRJ: 
osebam, ki so očitno delovale v nasprotju z vrednotami, ki jih v 
skladu z določbami prvega odstavka 4. člena Ustavnega zakona 
za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije varuje kazenska zakonodaja Republike 
Slovenije. Referendumsko vprašanje se nanaša še na izplačevanje 
odškodnin, in sicer tako, da zakon dopušča izplačevanje 
neomejeno visokih odškodnin, saj maksimum za izplačilo 
odškodnine v absolutnem znesku na osebo v njem ni določen. 

Državni zbor ugotavlja, da besedilo referendumskega vprašanja 
ponovno uporabi pojem »status« v vsebinskem okviru »urediti 
status teh oseb«, ki je bil v enem od predhodnih referendumskih 
vprašanj že uporabljen. Pobudniki so enako kot predhodniki svoj 
predlog utemeljili z neustreznostjo predlaganih zakonskih rešitev, 
saj: 1) je treba sprejeti ureditev, ki bo upoštevala načela naravnega 
prava, načela enakosti pred zakonom in splošni interes; 2) tisti, ki 
so si skladno z določili temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije ter ustavnega zakona za njeno 
izvedbo uredili svoj status ne morejo biti zavezani k izplačevanju 
odškodnin tistim, ki si svojega statusa pravočasno niso uredili; 3) 
statusa za nazaj si ne morejo urediti tisti, ki se niso odzvali pozivu 
Predsedstva RS k prestopu iz JLA; 4) ker bi sprejem zakona imel 
obsežne in dolgoročne posledice tako na ekonomskem in 
socialnem področju v Sloveniji kot na področju mednarodnih 
odnosov, 5) zakon dopušča izplačevanje neomejeno visokih 
odškodnin. 

Zato je državni zbor to pobudo in bo tudi morebitno vsako naslednjo 
referendumsko pobudo z analogno vsebino (in posledično tudi 
analognim namenom) posebej ocenil tudi v tem pogledu in jo kot 
takšno zavrnil, saj ne želi dopustiti nadaljevanje postopka s takšnimi 
referendumskimi pobudami, katerih namen je pretežno ali izključno 
zgolj postopkovno zadrževati sprejem nujno potrebne zakonske 
ureditve, tj. takšne, katere izostanek pomeni protiustavno 
posledico zaradi nadaljevanja protiustavnega stanja, ki bi ga 

odpravil sprejem zakona, na katerega se pobuda nanaša. Ob 

tem državni zbor opozarja, da veljavna določila ZRLI omogočajo 
stalno nove pobude in s tem onemogočanje državnega zbora, da 
sprejme odločitev o zakonu. Zato državni zbor meni, da ima v 

vsakem nadaljnjem primeru pobude s podobno vsebino pravico, 
da takoj po zavrnitvi razpisa referenduma tudi dokončno odloči o 
zakonu. 

V zvezi s tem državni zbor opozarja na to. da je tudi Ustavno 
sodišče v svojem sklepu št. U-ll-3/03-12 z dne 22.12.2003 med 
drugim pojasnilo (21. točka obrazložitve), da referendum m 
dopusten, če se izkaže, da je namen referenduma odlaganje 
oziroma zavlačevanje izvršitve odločbe Ustavnega sodišča. Tudi 
v odločbi U-ll-3/04 Ustavno sodišče ne izključuje možnosti, da 
se lahko tako predhodni kot naknadni zakonodajni referendum 
uporabita tudi v neustavne namene (npr. z vlaganjem novih m 
novih pobud z namenom zavlačevanja zakonodajnega postopka 
za sprejem določenega zakona, ki mu pobudniki nasprotujejo)- 
Zato Ustavno sodišče meni, da v kolikor bi državni zbor ugotovi' 
takšne namene pobudnika, bi moral že sam v okviru možnosti, k' 
jih daje ZRLI, preprečiti razpis referenduma. Pobudniki imajo v 

takem primeru zagotovljeno sodno varstvo. Zoper odločite^ 
državnega zbora je na podlagi tretjega odstavka 15. člena ZBL' 
dopustna vložitev zahteve za preizkus odločitve državnega zbora- 
da ne bo razpisal referenduma. 
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SKLEPI 

46. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEPI 
ob obravnavi problematike korupcije, klientelizma in pranja denarja v povezavah med 

vlado RS, javnimi podjetji oz. gospodarskimi družbami v večinski državni lasti ter 

politiki vladajočih strank v RS ter problematika učinkovitosti državnih organov pri 

preprečevanju velikih goljufij in naklepnih stečajev hranilnic, s predlogi sklepov 

-EPA 1331 -III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 46. izredni seji, dne 1. 6. 
2004 ob obravnavi Problematike korupcije, klientelizma in pranja 
denarja v povezavah med vlado RS, javnimi podjetji oz. 
SJospodarskimi družbami v večinski državni lasti ter politiki 
Padajočih strank v RS ter problematika učinkovitosti državnih 
organov pri preprečevanju velikih goljufij in naklepnih stečajev 
hranilnic, s predlogi sklepov - EPA 1331-111, na podlagi 112. člena 
Poslovnika državnega zbora sprejel naslednje 

SKLEPE 
1- Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike 

Slovenije najkasneje v štirih mesecih pošlje celovito poročilo 
o gibanju stečajnih zadev (nove, rešene, nerešene zadeve) 

o trajanju postopkov po letih in po sodiščih ter opravi analizo 
stanja s predlogi ukrepov. 

2. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike 
Slovenije najkasneje v štirih mesecih pošlje celovito poročilo 
o uvedbi predkazenskih postopkov, ki so povezani s 
stečajnimi postopki od leta 1990 do 30. 4. 2004 ter opravi 
analizo stanja s predlogi ukrepov. 

3. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike 
Slovenije najkasneje v štirih mesecih pošlje celovito poročilo 
Urada za preprečevanje pranja denarja o številu uvedenih 
postopkov ugotavljanja sumov pranja denarja v mandatu te 
vlade, vključno do 30. 4. 2004 z analizo stanja in s predlogi 
ukrepov. 

SKLEP 
pb obravnavi predloga sklepa na podlagi 16. člena zakona o referendumu in ljudski 

iniciativi v zvezi z zahtevo za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o 

*akonu o stalnim prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav naslednic nekdanje 

SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 23.12.1990 in 25.2.1992 v Republiki 

Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče (EPA 1016-111), ki jo je v imenu skupine volilcev 

21 ■ maja 2004 vložil mag. Branko Grims - EPA 1334-111 

podlagi 15. in 18. člena Zakona o referendumu in o ljudski 
lr>iciativi (Uradni list RS, št. št. 15/94,13/95 - odločba US, 34/96 - 
°dločba US, 38/96, 43/96 - odločba US, 59/2001 in 11/2003 - 
Odločba US), načel o nedopustnosti zlorabe pravic ter 112. člena 
Poslovnika državnega zbora je državni zbor na 46. izredni seji, 
ne 31. 5. 2004 sprejel naslednji 

SKLEP 

^ržavni zbor Republike Slovenije meni, da zahteva za razpis 
redhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi z Zakonom o 

stalnem prebivanju tujcev z državljanstvom drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki so imeli na dan 
23.12.1990 in 25.02.1992 v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno 
prebivališče (EPA 1016- III), vsebovana v pobudi volivkam in 
volivcem za zbiranje podpisov v podporo zahtevi, ki jo je v imenu 
pobudnikov vložil mag. Branko Grims predsedniku državnega 
zbora dne 21. 5. 2004, pomeni neutemeljeno in namerno 
zavlačevanje sprejema predloga zakona, saj gre za ponavljanje 
nekaterih vsebin in argumentov, ki so bile vložene in obrazložene 
v okviru prejšnjih referendumskih pobud na ta predlog zakona, 
kar izkazuje namen zavlačevanja zakonodajnega postopka in 
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onemogočanje sprejema zakona, s katerim bi državni zbor izvršil 
odločbo Ustavnega sodišča RS, št. U-l-246/02, s čimer je institut 
referenduma zlorabljen za neustavne namene. 

Državni zbor zato o referendumskem vprašanju iz navedene 
referendumske pobude ne bo razpisal predhodnega 
zakonodajnega referenduma. 

Obrazložitev: 

Predstavnik pobudnikov Branko Grims pobudnikov je dne 21. 
maja 2004 v Državni zbor vložila pobudo volivk in volivcev za 
zbiranje podpisov za vložitev zahteve za razpis predhodnega 
zakonodajnega referenduma v zvezi z omenjenim zakonom. Iz 
mnenja Zakonodajno pravne službe z dne 24. maja 2004 izhaja, 
da tudi tokrat besedilo vprašanja ni natančno in s tega vidika ne 
odgovarja kriterijem, ki jih zahteva druga alinea 18. člena ZRLI. 
Ker vprašanje nf zastavljeno povsem v skladu z drugo alineo 18. 
člena ZRLI, je v posledici torej tudi nejasno. Državni zbor se z 
mnenjem Zakonodajno pravne službe strinja, ugotavlja pa tudi, 
da pobudniki volilcem namesto enega določenega vprašanja 
postavljajo vprašanje, ki združuje več vprašanj. Pobudniki celo 
sami priznavajo, da vprašanje združuje dve ločeni vprašanji. 
Državni zbor meni, da je tudi tako oblikovano vprašanje nejasno, 
saj je na vsako ločeno vprašanje, vsebovano v vprašanju, možen 
različen odgovor ("za" ali "proti"). Tudi v tem primeru vprašanje ni 
oblikovano v skladu z ZRLI. Poleg vsega obstaja neskladje med 
vprašanjem in obrazložitvijo, saj vsebina obrazložitve kaže, da 
predlagatelji pobude rešitvam iz zakona niso naklonjeni zaradi 
težko predvidljivih posledic. Pozitivna odločitev na referendumu o 
tako postavljenem vprašanju bi namreč dosegla ravno nasproten 
namen, kot ga želijo doseči predlagatelji, saj državni zbor v 
predlogu zakona te vsebine ne bi smel spreminjati. V primeru 
negativne odločitve pa bi bil državni zbor popolnoma nevezan za 
ureditev tega vprašanja. Zaradi tega je vprašanje tudi zavajujoče. 
Državni zbor predlagateljev pobude ne bo pozval, da vprašanje 
opredelijo jasneje. Če bi predlagatelji z referendumskim 
vprašanjem želeli doseči namen, zaradi katere so državnemu 
zboru predložili pobudo, bi namreč morali oblikovati vprašanje v 
skladu z tretjo alineo 18. člena ZRLI. Postaviti bi morali novo 
vprašanje z novo obrazložitvijo; vložiti bi morali novo pobudo z na 
novo zbranimi podpisi. 

Zakonodajno pravna služba nadalje opozarja, da povzroča 
vložena pobuda ponovno odlaganje izvršitve odločbe Ustavnega 
sodišča, s čimer se dodatno krepi utemeljenost opozoril, danih 
že v mnenju z dne 19.5.2004 k neposredno prej vloženi pobudi, 
da je iz vložitve pobude razviden namen onemogočanje izvršitve 
odločbe Ustavnega sodišča s sprejemom zakona. Državni zbor 
ugotavlja, da pobuda deloma ponavlja oziroma izpostavlja iste 
vsebine ter uveljavlja pretežno enake elemente argumentacije 
kot prejšnje pobude. 

V zvezi z ZSPTDDD je bila vložena pobuda za zbiranje podpisov 
za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma o ZSPTDDD 
s podpisi 3500 volivk in volivcev dne 2.2.2004. V zahtevi so 
pobudniki (prvopodpisana sta bila prvaka politične stranke SDS 
in Nsi Janez Janša in Andrej Bajuk) v sedmih točkah predlagali 
drugačno ureditev, kot jo je z ZSPTDDD v zakonodajni postopek 
predlagala vlada. Predlog so utemeljili z neustreznostjo predlaganih 
zakonskih rešitev, saj: 1) je treba sprejeti ureditev, ki je v skladu 
z načelom enakosti ter naravnega prava; 2) bodo sorodniki padlih 
v vojni za Slovenijo zavezani k izplačevanju odškodnin tistim, ki 
se niso odzvali pozivu Predsedstva RS k prestopu iz JLA; 3) ker 
bo zakon ustvaril nove neenakosti in 4) ker bi se z njegovo 
uveljavitvijo odprla številna vprašanja pravne narave, od katerih 

bi lahko nekatera imela za Slovenijo dolgoročno škodljive 
posledice, tako finančne narave, kot tudi z vidika mednarodnih 
odnosov. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-ll-1/04 ugotovilo, da 
so bile vse točke predlaganih referendumskih vprašanj, razen 
druge alinee, ki določa rok za vložitev vloge, ter dela pete alinee, 
v nasprotju z ustavo. 

V novi zahtevi z dne 3.3.2004 sta nato prvopodpisana 
predlagatelja pobude z dne 2.2.2004 skupaj s skupino poslancev 
dodala le 1) trditev, da zakon dopušča izplačevanje praktično 
neomejeno velikih odškodnin - o protiustavnosti njunega 
prejšnjega zahtevka za izključitev odškodnin je ustavno sodišče 
odločilo že v odločbi U-ll-1/04 - ter 2) trditev, da je predlagani 
zakon v nasprotju s Temeljno ustavno listino o samostojnosti in 
neodvisnosti Republike Slovenije ter Ustavnim zakonom za 
izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije. Ustavno sodišče je v odločbi št. U-ll-3/04 
ugotovilo, da je bilo referendumsko vprašanje v nasprotju z ustavo. 

Predstavnica pobudnikov Sandra Letica, sicer članica podmladka 
politične stranke SDS, je dne 17. maja 2004 v Državni zbor vložila 
pobudo volivk in volivcev za zbiranje podpisov za vložitev zahteve 
za razpis predhodnega zakonodajnega referenduma v zvezi z 
omenjenim zakonom. V besedilu referendumskega vprašanja so 
pobudniki ponovno uporabili pojem »status« v vsebinskem okviru 
»urediti status teh oseb«, ki je bil v enem od predhodnih 
referendumskih vprašanj že uporabljen. Pobudniki so enako kot 
predhodniki svoj predlog utemeljili z neustreznostjo predlaganih 
zakonskih rešitev, saj: 1) je treba sprejeti ureditev, ki bo upoštevala 
načela naravnega prava, načela enakosti pred zakonom in splošni 
interes; 2) tisti, ki so si skladno z določili temeljne ustavne listine 
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije ter ustavnega 
zakona za njeno izvedbo uredili svoj status ne morejo biti zavezani 
k izplačevanju odškodnin tistim, ki si svojega statusa pravočasno 
niso uredili; 3) statusa za nazaj si ne morejo urediti tisti, ki se niso 
odzvali pozivu Predsedstva RS k prestopu iz JLA; 4) ker bi 
sprejem zakona imel obsežne in dolgoročne posledice tako na 
ekonomskem in socialnem področju v Sloveniji kot na področju 
mednarodnih odnosov; 5) zakon dopušča izplačevanje neomejeno 
visokih odškodnin. Zato je državni zbor to pobudo posebej ocenil 
tudi v tem pogledu in jo kot takšno na 36. redni seji zavrnil. 
Predstavnica pobudnikov je javno izjavila, da se zoper odločitev 
državnega zbora v zakonitem roku ne bo pritožila. 

Rok za pritožbo zoper odločitev državnega zbora o pobudi s 
prvopodpisano Sandro Letico sicer res še ni potekel, vendar je 
kljub temu predstavnik pobudnikov Branko Grims. sicer član 
izvršnega odbora politične stranke SDS, že dne 21. maja 2004, 
t.j. celo pred odločitvijo državnega zbora o navedeni pobudi, v* 
Državni zbor vložil pobudo volivk in volivcev za zbiranje podpisov 
za vložitev zahteve za razpis predhodnega zakonodajnega 
referenduma v zvezi z omenjenim zakonom. Na referendumu bi 
pobudniki volivke in volivce povprašali, ali naj se vprašanje 
postopka revizije odločb in postopka za uveljavljanje odškodnin z 
velikostjo teh odškodnin uredi tako, kot je v predlogu zakona 
predllagano. 

Če se zanemari dejstvo, da je predstavnik pobudnikov aktivni 
član politične stranke, katere predstavniki so na ta predlog zakona 
državnemu zboru predložili že več pobud oz. zahtev, državni 
zbor ponovno ugotavlja, da gre tudi pri tem referendumskem 
vprašanju v primerjavi z do sedaj vloženimi referendumskimi 
pobudami za nekatere iste vsebine, ki se kot take pojavljajo v bolj 
ali manj enakem smislu, pa tudi obrazložitev vsebuje elemente 
argumentacije (nove neenakopravnosti, neselektivnost, finančne 
in mednarodne posledice, postopek v nasprotju s poslovnikom) 
znane že iz prejšnjih pobud. 
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2ato je državni zbor to pobudo posebej ocenil predvsem v tem 
Pogledu, saj ne želi dopustiti nadaljevanje postopka s takšnimi 
referendumskimi pobudami, katerih namen je pretežno ali izključno 
*9olj postopkovno zadrževati sprejem nujno potrebne zakonske 
Ureditve, tj. takšne, katere izostanek pomeni protiustavno 
Posledico zaradi nadaljevanja protiustavnega stanja, ki bi ga 
odpravil sprejem zakona, na katerega se pobuda nanaša. Ob 
'em državni zbor opozarja, da veljavna določila ZRLI nimajo 
Prečnih določil o prepovedi vlaganja stalno novih pobud in s tem 
onemogočanje državnega zbora, da sprejme odločitev o zakonu. 
2ato državni zbor meni, da mora v vsakem nadaljnem primeru 
Pobude s podobno vsebino takoj po zavrnitvi razpisa referenduma 
•udi dokončno odločiti o zakonu, sicer bo tudi sam odgovoren za 
nadaljevanje protiustavnega stanja. 

državni zbor svojo odločitev utemeljuje na kršenju načela o 
nedopustnosti zlorabe pravic. Med bistvene elemente pravne 
kulture sodi namreč tudi načelo, da je treba pravico izvajati skladno 
2 namenom, zaradi katere je bila ta vzpostavljena in da se nobena 
Pravica ne sme izvrševati tako, da bi se s tem onemogočalo 
'zvrševanje drugih pravic. Namen pravice je najbolj razviden iz 
nienega interesnega ozadja. Širše družbeno gledano je namreč 
Pravica opredeljena kot pravno zavarovan interes. Zato prihaja 
0,0 zlorabe, kadar nekdo uveljavlja svojo pravico, ne da bi 
zasledoval v njej zajeti interes, ampak jo izvršuje v nasprotju z 
nieno interesno vsebino. Kadar se pojavi v prejšnjem delu 
°t>razložitve opisano ravnanje, prihaja do zlorabe pravice. 
pobudniki sicer izhajajo iz zakonsko določene pravice do vlaganja 
Jeferendumskih pobud, vendar z načinom njenega izvrševanja 
(zaporedno vlaganje vsebinsko bistveno ne različnih 

referendumskih pobud, ki so oblikovane nejasno, nezakonito in 
nekatere tudi v nasprotju z ustavo, s strani aktivnih predstavnikov 
iste politične stranke) posegajo v pravico in hkrati dolžnost 
državnega zbora, da čimprej sprejme nujno potrebne zakonske 
rešitve, s katerimi bi odpravil protiustavno stanje. Pobudniki tako 
ravnajo samo z namenom onemogočanja dela državnega zbora 
oz. postopkovnim zadrževanjem sprejema predloga zakona in 
ne zasledujejo cilja pravice, da lahko volivci in volivke na način, ki 
ni v neskladju z ZRLI (na jasen in nezavajujoč način) in v nasprotju 
z ustavo, na referendumu odločajo o vprašanjih, ki se urejajo z 
zakonom. 

V zvezi s tem državni zbor opozarja na to, da je tudi Ustavno 
sodišče v svojem sklepu št. U-ll-3/03-12 z dne 22.12.2003 med 
drugim pojasnilo (21. točka obrazložitve), da referendum ni 
dopusten, če se izkaže, da je namen referenduma odlaganje 
oziroma zavlačevanje izvršitve odločbe Ustavnega sodišča. Tudi 
v odločbi U-ll-3/04 Ustavno sodišče ne izključuje možnosti, da 
se lahko tako predhodni kot naknadni zakonodajni referendum 
uporabita tudi v neustavne namene (npr. z vlaganjem novih in 
novih pobud z namenom zavlačevanja zakonodajnega postopka 
za sprejem določenega zakona, ki mu pobudniki nasprotujejo). 
Zato Ustavno sodišče meni, da v kolikor bi državni zbor ugotovil 
takšne namene pobudnika, bi moral že sam v okviru možnosti, ki 
jih daje ZRLI, preprečiti razpis referenduma. Pobudniki imajo v 
takem primeru zagotovljeno sodno varstvo. Zoper odločitev 
državnega zbora je na podlagi tretjega odstavka 15. člena ZRLI 
dopustna vložitev zahteve za preizkus odločitve državnega zbora, 
da ne bo razpisal referenduma. 

' 
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Predlog zakona o 

POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNOSTI IZ KREDITA V ZNESKU 20 MILIJONOV 

EVROV, KI GA NAJAME JAVNI SKLAD REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN 

OHRANJANJE POSELJENOSTI SLOVENSKEGA 

PODEŽELJA PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI 

(ZPJSRR) 

* nujni postopek - EPA 1394 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1611-0128 
številka: 433-17/2001-14 
Ljubljana, 16.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 79. redni seji dne 16.6.2004 
določila besedilo: 

" PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA V ZNESKU 
20 MILIJONOV EVROV, KI GA NAJAME JAVNI SKLAD 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN 
OHRANJANJE POSELJENOSTI SLOVENSKEGA 
PODEŽELJA PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti iz kredita v znesku 20 milijonov evrov, 
^ 9a najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni 
razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri 
Evropski investicijski banki obravnava po nujnem postopku, 

se preprečijo težko popravljive posledice za delovanje 
države. 

Izhajajoč iz pogoja, da se kot vir financiranja pravočasno 
zagotovijo sredstva kredita EIB, ki bi skupaj z zagotovljenimi 
domačimi in tujimi finančnimi viri omogočila izvedbo javnih 
razpisov za sofinanciranje projektov in črpanje kredita konec 
leta 2004, je potrebno čimprej skleniti kreditno pogodbo med 
Javnim skladom kot kreditojemalcem in Evropsko investicijsko 
banko kot kreditodajalko ter poroštveno pogodbo med 
Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko. V skladu 
z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji je to možno storiti 
na podlagi posebnih zakonov. 

Pogoji za realizacijo razpisov in pridobitev ustreznih virov iz 
kredita bodo zagotovljeni s podpisom poroštvene pogodbe, ki 
jo skleneta Republika Slovenija in Evropska investicijska banka. 

Javni razpis za črpanje sredstev strukturnih skladov za 
prioritetol .2. je že objavljen in za prioriteto 1.4 je v zadnji fazi 
priprave. Javni sklad bo sredstva iz kredita EIB dodelil končnim 
upravičencem na podlagi javnega razpisa in bodo služila za 
zapiranje finančnih konstrukcij projektov, ki bodo kandidirali 
za sredstva strukturnih skladov. S sprejetjem navedenega 
zakona o poroštvu Republike Slovenije bo Javnemu skladu 
omogočeno podpisati kreditno pogodbo z EIB, objaviti javni 
razpis za dodelitev kreditnih sredstev ter črpanje sredstev 
kredita pri EIB. Sprejetje navedenega zakona po nujnem 
postopku bo omogočilo, da bodo na razpolago tudi ugodna 
kreditna sredstva tistim končnim upravičencem do sredstev 
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iz strukturnih skladov, ki jih potrebujejo za pokrivanje stroškov 
projekta. 

S tem bo zagotovljeno nemoteno izpolnjevanje EDP in črpanje 
sredstev iz EU strukturnih skladov, kar sodi tudi med izredne 
potrebe države. V primeru, da se razpisi ne bi izvedli v skladu 
s terminskim planom, bo nastala tudi večja škoda, kar bo 
imelo za posledico nezmožnost črpanja planiranih sredstev iz 
EU. 

Sprejemu zakona o poroštvu za omenjeni kredit bo sledila 
ratifikacija poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in 
EIB. 

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 na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
mag. Zdenka Kovač, ministrica za strukturno politiko in 
regionalni razvoj, 
mag. Sibil Svilan, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorice Službe Vlade 
Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni 
razvoj, 
Irena Sodin, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
Maja Košak, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ 
KREDITA V ZNESKU 20 MILIJONOV EVROV, KI GA NAJAME JAVNI SKLAD 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE 
POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

OCENA STANJA 

Podlago za pridobitev kredita Evropske investicijske banke (v 
nadaljnjem besedilu: EIB) predstavlja Okvirni sporazum med 
Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o dejavnostih 
EIB v Sloveniji, ki ga je Državni zbor ratificiral 10. marca 1999 
(Zakon o ratifikaciji Okvirnega sporazuma med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko o dejavnostih EIB v 
Sloveniji (MOSEIB), (Uradni list RS-Mednarodne pogodbe, št. 6/ 
99). 

Okvirni sporazum določa, da lahko EIB financira le tiste projekte, 
ki so prioriteta oziroma v interesu Republike Slovenije. EIB je v 
pismu z dne 29. oktober 2003, naslovljenem na ministra za finance 
izrazila pripravljenost sofinancirati projekte, ki bodo financirani iz 
strukturnih skladov EU, v kolikor se Vlada RS s tem strinja. 

Ministrstvo za finance je 7. maja 2003 na podlagi Uredbe o pogojih 
in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena zakona o 
javnih financah (Uradni list RS, št. 115/02) izdalo Javnemu skladu 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja (v nadaljevanju: Javni sklad) soglasje k 
začetku postopka zadolževanja pri mednarodni finančni instituciji 
v višini 4 milijarde SIT, z veljavnostjo do 30. septembra 2003. Na 
podlagi vloge Javnega sklada za podaljšanje soglasja je 
Ministrstvo za finance dne 25. septembra 2003 podaljšalo 
veljavnost soglasja do 30. junija 2004. Ker morajo biti tovrstni 
krediti v skladu s pravili EIB zavarovani s poroštvom države 
kreditojemalca, je Vlada RS izrazila tudi pripravljenost, da 
zakonodajalcu predlaga v sprejem ustrezen zakon o poroštvu, 

pod pogojem, da so pogoji za poroštvo Republike Slovenije 
sprejemljivi. 

Vlada Republike Slovenije je ob obravnavi poročila o izvajanju 
regionalne politike v letu 2001 na 77. redni seji dne 6.6.2002 sprejela 
sklep (št. sklepa 303-06/2001 -2), v katerem je predlagala Javnemu 
skladu, da do konca septembra pripravi predlog financiranja 
izvedbe ključnih projektov iz regionalnih razvojnih programov s 
krediti Evropske investicijske banke in Evropske banke za obnovo 
in razvoj. Prav tako je Vlada Republike Slovenije kot ustanoviteljica 
Javnega sklada soglašala z zadolžitvijo Javnega sklada v skupn' 
višini 4 milijarde SIT za izvedbo ključnih projektov iz regionalnih 
razvojnih programov v smislu določila 5. točke 37. člena zakona 
o javnih skladih - sklep Vlade Republike Slovenije št. 408-00'' 
2001-16 z dne 3.4.2003. 

Republika Slovenija je opredelila dolgoročno razvojno strategijo v 
Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije, ki je operacionalizirana 
v Državnem razvojnem programu 2001-2006. Republika Slovenija 
je v letu 2003 pripravila Enotni programski dokument 2004 - 2006 
(EPD), to je skupni programski dokument Slovenije in Evropske 
komisije, ki predstavlja osnovo za izvajanje aktivnosti 
sofinanciranih iz evropskih strukturnih skladov. EPD vsebinsko 
izhaja iz obeh temeljnih razvojnih dokumentov RS in vsebuje 
konkretno opredeljene ukrepe, ki jih bo RS izvajala v 

programskem obdobju 2004 - 2006. Z zaključkom pogajanj med 
Evropsko Komisijo in Republiko Slovenijo z dne 18. decembra 
2003 so bili torej postavljeni finančni okviri in nameni porabe 
sredstev evropskih strukturnih skladov. 

V EPD so bile opredeljene naslednje prednostne naloge: 
Prednostna naloga št. 1: Spodbujanje podjetniškega sektorja 
in konkurenčnosti, 
Prednostna naloga št. 2: Znanje, razvoj človeških virov i'1 

zaposlovanje, 
Prednostna naloga št. 3: Prestrukturiranje kmetijstva' 
gozdarstva in ribištva. 
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Javna sredstva, ki so v okviru EPD dogovorjena za realizacijo ukrepov v okviru zastavljenih prednostnih nalog v obdobju 2004 
-2006 znašajo: 

EUR 
Skupaj javna sredstva 334.519.689 
- Sredstva Evropske unije 237.509.597 
- Skupaj nacionalna javna sredstva 97.007.092 

Navedena javna sredstva bodo zahtevala tudi ustrezno 
sofinanciranje s strani zasebnega sektorja, natančen obseg pa 
je opredeljen po posameznih inštrumentih (npr. v konkretnem 
lavnem razpisu). EPD je predvidel tudi možnost sofinanciranja s 
strani mednarodnih finančnih institucij, kar je tudi predmet tega 
*akona. 

Sredstva, ki jih bo Republika Slovenija v obdobju 2004 - 2006 
Pridobila Lz naslova strukturnih skladov za sofinanciranje 
Prednostno opredeljenih naložb, znašajo 237,5 milijonov EUR. V 
okviru skupnega zneska znašajo sredstva Evropskega sklada 
*a regionalni razvoj (ESRR) skupno 136,5 milijonov EUR in so 
namenjena sofinanciranju ukrepov 1. prednostne naloge EPD, 
katere skupna vrednost, to je z dodatnim nacionalnim javnih 
sofinanciranjem, znaša 129,2 milijonov EUR. 

Ukrepi v okviru Prednostne naloge št. 1 so namenjeni odpravi 
k'iučnih zaostajanj slovenskega gospodarstva, ki se odražajo v: 

produktivnosti, merjeni z bruto dodano vrednostjo na 
zaposlenega, 
strukturi predelovalnih dejavnosti, kjer še vedno prevladujejo 
tradicionalne industrije, 
izvozni strukturi, ki temelji na nediferenciranih proizvodih in 
storitvah z nižjo dodano vrednostjo. 

Predvideni ukrepi so usmerjeni v spodbuditev razvojnega procesa, 
Predvsem na področju podjetniškega sektorja, da bi se dosegli 
naslednji splošni cilji: 

dvig konkurenčnosti, 
izboljšanje inovativnosti in tehnološke zahtevnosti proizvodnih 
procesov in proizvodov, 
povečanje fleksibilnosti in učinkovitosti organiziranosti podjetij, 
razvoj podjetništva, 
spodbujanje naložb in razvoja vodstvenih zmogljivosti. 

Uki 
IJ ki 
U kn 
U kri 
Ukr< 

repi v okviru Prednostne naloge št. 1 so naslednji: 
ieP 1.1.: Spodbujanje razvoja inovacijskega okolja, 
ep 1.2.: Spodbujanje razvoja turističnih destinacij, 
eP 1.3.: Izboljšanje'podpornega okolja za podjetništvo, 
eP 1.4.: Gospodarska infrastruktura in favne storitve. 

P'ošna določila strukturnih skladov o stopnji sofinanciranja so 
opredeljena v Uredbi Sveta (ES) št. 1260/1999 iz junija 1999. 

ačrt financiranja prioritetnih nalog zahteva poleg financiranja s 
rani strukturnih skladov tudi prispevek s strani drugih nacionalnih 
vnih virov, v primeru državnih pomoči pa tudi s strani zasebnega 
®ktorja. Pri tem je sofinanciranje s strani strukturnih skladov 
Podeljeno z naslednjimi načeli in pravili: 

Prispevek sldadov v nobenem primeru ne bo presegal 75% 
, skupnih upravičenih stroškov, 

nepovratna sredstva bodo dodeljena z najnižjo stopnjo 
■ntenzivnosti pomoči, ki je potrebna za zagotovitev izvajanja 
Projekta ali aktivnosti, 
v primeru, da vlaganja v infrastrukturo ustvarijo znaten neto 
Prihodek, se lahko dodeli največ 50% skupnih upravičenih 
stroškov, 

d) v primeru naložb v podjetja je sofinanciranje skladov omejeno 
z zgornjo mejo stopnje pomoči oz. kombinacij pomoči, kot to 
določajo pravila državnih pomoči (35% skupnih upravičenih 
stroškov, v primeru vlaganj v majhna in srednje velika podjetja 
se sme ta znesek povečati za 10%). 

V okviru prve prednostne naloge je uspešnost izvajanja 
predvidenih aktivnosti v veliki meri povezana tudi s sposobnostjo 
lastnega sofinanciranja. Gre po eni strani za sposobnost 
sofinanciranja zasebnega sektorja (55% sredstev se dodeljuje 
na osnovi shem državnih pomoči, ki zahtevajo okvirno 60% 
udeležbo zasebnega sektorja) ter občin in sicer predvsem pri 
vzpostavljanju poslovnih con. V ta namen je Vlada RS predvidela 
dodaten inštrument, ki naj zagotovi lažji dostop do lastnega 
sofinanciranja in sicer povratna sredstva EIB. 

EIB s svojo investicijsko politiko še posebej intenzivno podpira 
tiste projekte, ki podpirajo cilje drugih politik same Evropske unije. 
Sredstva EIB bodo končnim prejemnikom dodeljena s strani 
Javnega sklada. 

Javni sklad je bil s strani Vlade RS ustanovljen kot finančni sklad, 
ki je namenjen za trajnejše doseganje javnih ciljev Republike 
Slovenije na področju regionalne politike, pri čemer Javni sklad 
zbira in dodeljuje sredstva za regionalno strukturno politiko. 
Sistemski vir sredstev namenskega premoženja Javnega sklada 
so bile kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij. Po zaključku lastninjenja Javni sklad ne razpolaga več z 
zadostnimi sistemskimi viri, s katerimi bi se lahko vključil v izvajanje 
nalog skladno s potrebami, ki se kažejo na področju regionalnega 
razvoja. Javni sklad se s tem namenom zadolžuje pri trenutno 
najugodnejšem ponudniku EIB. Glede nato, da so sredstva kredita 
v višini 20,0 milijonov EUR namenjena sofinanciranju istih 
projektov, ki bodo deležna tudi podpore strukturnih skladov 
Evropske unije, je EIB v primerjavi s ponudbo drugih mednarodnih 
finančnih institucij ponudila ugodnejše pogoje za tovrstne kredite 
(glede na ročnost, ceno, ostale stroške, itd). Navedeni kredit bo 
Javnemu skladu omogočil, da bo sodeloval pri sofinanciranju 
projektov, pomembnih za regionalni razvoj v Republiki Sloveniji 
pod ugodnejšimi pogoji, kot jih nudijo komercialni ponudniki. 

RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

S sprejetjem predlaganega zakona bo zagotovljeno poroštvo 
Javnemu skladu, ki bo omogočilo sklenitev kreditne pogodbe 
med Javnim skladom in EIB in posledično črpanje sredstev iz 
kreditne pogodbe. S tem bodo Javnemu skladu omogočena 
dodatna sredstva, ki jih bo namenjal za izvajanja svojega 
poslanstva. 

Kreditna sredstva EIB predstavljajo dopolnilna sredstva, ki bodo 
prispevala k zagotovitvi potrebnih sredstev za pokrivanje 
investicijskih stroškov posameznega projekta. Višina kreditnih 
sredstev EIB v obdobju 2004 - 2006 znaša 20,0 milijonov EUR in 
bodo predvidoma na razpolago v naslednjih višinah po posameznih 
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letih: v 2004: 5,0 milijonov EUR. v 2005: 7,5 milijonov EUR in v 
2006: 7,5 milijonov EUR. 

Glede na zahtevane finančne konstrukcije projektov, bo njihovim 
nosilcem olajšano izvajanje predvidenih projektov. Na osnovi 
kredita EIB bo Javni sklad namreč zagotavljal investitorjem 
kreditna sredstva pod ugodnejšimi pogoji od ponudbe komercialnih 
bank. Upravičenci bodo sredstva, pridobljena iz kredita EIB, prejeli 
na osnovi javnih razpisov v izvedbi Javnega sklada. Dodelitve 
bodo izvedene ob upoštevanju vseh kriterijev in meril, ki so 
predvidena za dodelitev sredstev strukturnih skladov, s čemer 
bo zagotovljena poraba sredstev v skladu z zastavljenimi cilji. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
ZAKONA 

Cilj predlaganega zakona je zagotoviti poroštvo Republike Slovenije 
za obveznosti iz" kredita, ki ga najame Javni sklad pri EIB v višini 
20 milijonov evrov. 

S sprejetjem predlaganega zakona bo Republika Slovenija kot 
porok kreditodajalcu EIB jamčila za obveznosti Javnega sklada 
iz kreditne pogodbe. Na podlagi tega bo EIB Javnemu skladu 
omogočila črpanje kredita v znesku 20 milijonov evrov, kar bo 
zagotovilo tekoče izvajanje programa 

Zadolžitev Javnega sklada je izvedena v skladu z določili zakona 
o javnih financah (Ur.lisf RS št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), ki 
ureja najemanje posojil s strani oseb javnega prava. 

U 
NAČELA PREDLOGA ZAKONA 

Predlog zakona Javnemu skladu omogoča stabilno zadolževanje 
z uravnoteženo strukturo in ročnostjo virov. 

POGLAVITNE REŠITVE PREDLOGA ZAKONA 

Predlog zakona daje poroštvo za pogoje kreditne pogodbe pri 
EIB v višini 20 milijonov evrov, in sicer pod naslednjimi pogoji: 

Znesek: do 20 milijonov EUR: 
Rok za zadnje črpanje kredita: 24 mesecev po podpisu 
pogodbe; 
Valuta črpanja: EUR ali valute držav člapic EIB, ki ne sodelujejo 
v tretji fazi EMU, oziroma katerakoli valuta, s katero se trguje 
na mednarodnem denarnem trgu: 
Rok odplačila: začetek odplačila najkasneje 5 let od črpanja 
posamezne tranše in konec največ 20 let od črpanja 
posamezne tranše; 
Obrestna mera: obrestna mera, ki jo določi EIB za izbrano 
valuto črpanja in ne bo presegala tri-mesečne obrestne mere 
na mednarodnih trgih, povečane za 13 bazičnih točk, je lahko 
stalna (fiksna) ali spremenljiva (variabilna). Kreditojemalec 
izbere obrestno mero za vsak črpani znesek posebej; 
Plačilo obresti: za stalno obrestno mero polletno, za 
spremenljivo obrestno mero pa četrtletno; 
Zamudne obresti: višja od: (i) redne obrestne mere, povečane 
za 25 bazičnih točk ali (ii) medbančne obrestne mere za 
enomesečne depozite v predmetni valuti (za USD v Londonu 
in za EUR na evro področju), povečane za 200 bazičnih točk; 
obračunajo se za čas od dneva zapadlosti do dneva 
dejanskega plačila zapadlega zneska kredita; 

Provizija za odlog napovedanega črpanja tranše: 1,00 % letno 
in se obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva 
črpanja do dejanskega dneva črpanja; 
Provizija za odpoved napovedanega črpanja tranše: 0,75 % 
letno za odpovedani znesek črpanja in se obračuna za čas 
od dneva vložitve zahtevka za črpanje do dneva odpovedi 
črpanja te tranše; 
Provizija za nepravočasno odpoved napovedanega dela 
črpanja tranše: enaka znesku, ki se izračuna pavšalno po 
polovični letni obrestni meri, ki bi sicer veljala za to tranšo. 

3. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 

Za realizacijo prioritetnih razvojnih programov opredeljenih v EPD 
bodo poleg javnih sredstev v obliki sredstev strukturnih skladov 
in nacionalnih sredstev potrebna tudi lastna sredstva privatnih 
investitorjev kot tudi posojila tujih in domačih bank. 

Finančna pomoč, ki jo posamezna članica Evropske unije lahko 
pridobi s strani strukturnih skladov je odvisna od opredelitve ciljnih 
območij, ki so primerna za dodelitev posamezne oblike pomoči- 
Štirje strukturni skladi so bili oblikovani kot vir sofinanciranja 
izbranih programov oz. projektov na področju regionalnega 
razvoja, izboljšanju in povečanju zaposlovanja, kmetijstva in 
ribištva. Evropski sklad za regionalni razvoj je med njimi zadolžen 
za spodbujanje ekonomske in socialne kohezije, pri čemer je 
njegov osnovni cilj zmanjševanje razlik v stopnji razvitosti med 
regijami na ravni Evropske unije. V okviru EDP je Republika 
Slovenija z Evropsko unijo dogovorila naslednjo strukturo 
sofinanciranja programov: 

Skupni stroški * 100°/» 
V tem: - javni stroški: 94% 

Sredstva strukturnih skladov 67% 
Nacionalna sredstva 27°/« 

- investicije privatnega sektorja * 6% 
* vključuje le zasebno sofinanciranje FIUR 

EIB bo sodelovala s kreditom v višini 20,0 milijonov EUR ali 6°/» 
skupnih stroškov. 

EIB je finančna institucija Evropske unije, ki je namenjena 
financiranju projektov, ki podpirajo evropsko politiko z namenom 
ekonomskega in socialnega razvoja. Vloga EIB je opredeljena v 

Uredbi Sveta (ES) št. 1260/1999, na osnovi katere se EIB vključuje 
v pripravo finančnih planov v vseh fazah glede na potreb® 
posamezne države, cilja in programa, ki ga država želi doseči- 
Do leta 2001 se je EIB vključevala le v sofinanciranje posameznih 
projektov ali skupine projektov. Po letu 2001 je EIB razvila n°v 

pristop, v okviru katerega s svojimi sredstvi sodeluje p" 
sofinanciranju projektov iz programov, ki jih opredeli država v 

okviru EPD. Navedene kredite upravljajo nacionalni ali regionaln' 
organi v skladu s principi, ki veljajo za dodelitve iz strukturnih 
skladov. Na tak način se je EIB po letu 2001 vključila v 

sofinanciranje projektov v Italiji, Španiji, Franciji in na Portugalskem; 
Izmed držav, ki so Evropski uniji pristopile 1.5.2004 so bili tal<l 

finančni sporazumi podpisani že s Poljsko in Madžarsko. 

V nadaljevanju prikazujemo sisteme financiranja prioritetni11 

programov in projektov, opredeljenih v EPD, v nekaterih drugif1 

državah Evropske unije: 
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ŠPANIJA 

Španija je v programskem obdobju 2000 - 2006 opredelila naslednje 
Prioritete: 
1 ■ razvoj in strukturne prilagoditve manj razvitih območij v smislu 

zmanjševanja ekonomskih in socialnih razlik med območji iz 
Cilja 1 in ostalimi španskimi območji in Evropo, 

2. enake možnosti, 
3. trajnostni razvoj, 

Financiranje programov vključenih v Razvojni okvir podpore 
skupnosti (CSF) v obdobju od 2004 - 2006 je med Španijo in 
Evropsko unijo dogovorjeno v naslednji strukturi: 

Skupni stroški 100% 
V tem: - javni stroški ' 69% 

Sredstva strukturnih skladov 47% 
Nacionalna sredstva 23% 

- investicije privatnega sektorja 31% 

ElB sodeluje s kreditom v višini 7,7 milijard EUR ali 9% skupnih 
naložb. 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Sredstva za odplačilo kredita bo zagotovil Javni sklad. Finančne 
posledice po tem zakonu bi prizadele proračun RS samo v 
primeru, da bi prišlo do unovčenja poroštva Republike Slovenije 
za omenjeni kredit in bi posledično prizadelo državni proračun. V 
takem primeru bi se sredstva nadomestila z unovčenjem regresne 
pravice, ki bo določena v pogodbi o načinu in pogojih zavarovanja 
poroštva RS, ki jo bosta sklenili Ministrstvo za finance in Javni 
sklad najkasneje ob sklenitve poroštvene pogodbe med Republiko 
Sloveniji in EIB. 

Sprejetje zakona o poroštvu ne zahteva sprejetja novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. Drugih posledic iz pogodbe o 
najetju kredita ter poroštvene pogodbe ni. 

Upoštevajoč sklep Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
20.02.2002 Vlada RS izjavlja, da je zadolžitev po pričujočem 
zakonu v kvoti poroštev za leto 2004 po Zakonu o izvrševanju 
proračuna za leto 2004. 

Grčija 

Grčija je za programsko obdobje 2000 - 2006 opredelila naslednje 
Prioritete: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Razvoj človeških virov in zaposlovanje 
Povečanje konkurenčnosti in trajnostni razvoj 
Razvoj podeželja in ribištvo 
Kvaliteta življenja 
Informacijska družba 
Regionalni razvoj. 

Sofinanciranje programov (v okviru CSF) je načrtovano v naslednji 
s{rukturi: 

Skupni stroški 100% 
vtem: - javni stroški 

Sredstva strukturnih skladov 
Nacionalna sredstva 

- investicije privatnega sektorja 

76% 
51% 
25% 
24% 

SlB sodeluje s kreditom v višini 3,8 milijard EUR ali 8% skupnih 
naložb. 

Portugalska * 

^0rtugalska je za programsko obdobje 2000-2006 izbrala 
Prioritete, ki so opredeljene v več operativnih programih: 

■ Razvoj človeških virov in zaposlovanje 
g' Razvoj produktivnosti in konkurenčnosti 

' Regionalni razvoj 

financiranje programov (v okviru CSF) je načrtovano v naslednji 
"Ukturi: 

^uPni stroški 
,em: - javni stroški 

Sredstva strukturnih skladov 
Nacionalna sredstva 

lr>vesticije privatnega sektorja 

° sodeluje s kreditom v višini 7,5 milijard EUR ali 12% skupnih 
"aiožb. 

100% 
80% 
48% 
32% 
20% 

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

Drugih posledic obravnavani predlog zakona nima. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Javnega sklada 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: Javni sklad) iz 
naslova kredita, ki ga Javni sklad najame pri Evropski investicijski 
banki (v nadaljnjem besedilu: EIB), v znesku 20 milijonov evrov 
glavnice, s pripadajočimi obrestmi in stroški kredita, v tolarski 
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 
izpolnitve poroštvene obveznosti, pod naslednjimi pogoji 

Znesek: do 20 milijonov EUR; 
Rok za zadnje črpanje kredita: 24 mesecev po podpisu 
kreditne pogodbe; 
Valuta črpanja: EUR ali valute držav članic EIB, ki ne sodelujejo 
\*tretji fazi EMU, oziroma katerakoli valuta, s katero se trguje 
na mednarodnem denarnem trgu; 
Rok odplačila: začetek odplačila najkasneje 5 let od črpanja 
posamezne tranše in konec največ 20 let od črpanja 
posamezne tranše; 
Obrestna mera: obrestna mera, ki jo določi EIB za izbrano 
valuto črpanja in ne bo presegala tri-mesečne obrestne mere 
na mednarodnih trgih, povečane za 13 bazičnih točk, je lahko 
stalna (fiksna) ali spremenljiva (variabilna). Kreditojemalec 
izbere obrestno mero za vsak črpani znesek posebej; 
Plačilo obresti: za stalno obrestno mero polletno, za 
spremenljivo obrestno mero pa četrtletno; 
Zamudne obresti: višja od: (i) redne obrestne mere, povečane 
za 25 bazičnih točk ali (ii) medbančne .obrestne mere za 
enomesečne depozite v predmetni valuti (za USD v Londonu 
in za EUR na evro področju), povečane za 200 bazičnih točk; 
obračunajo se za čas od dneva zapadlosti do dneva 
dejanskega plačila zapadlega zneska kredita; 
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Provizija za odlog napovedanega črpanja transe: 1,00 % letno 
in se obračuna za obdobje od prvotno določenega dneva 
črpanja do dejanskega dneva črpanja; 
Provizija za odpoved napovedanega črpanja tranše: 0,75 % 
letno za odpovedani znesek črpanja in se obračuna za čas 
od dneva vložitve zahtevka za črpanje do dneva odpovedi 
črpanja te tranše; 
Provizija za nepravočasno odpoved napovedanega dela 
črpanja tranše: enaka znesku, ki se izračuna pavšalno po 
polovični letni obrestni meri, ki bi sicer veljala za to tranšo.; 

Če Javni sklad iz kateregakoli vzroka ne bo poravnaval svojih 
dospelih obveznosti po kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, 
bo Republika Slovenija na prvi poziv Evropske investicijske banke 
te obveznosti plačala. 

2. člen 

Pogodbo o poroštvu z Evropsko investicijsko banko 
podpiše v imenu in za račun Republike Slovenije minister, 
pristojen za finance. 

Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega 
zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, 
ki izhajajo iz njega. 

3. člen 

Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike 

Slovenije v primeru iz drugega odstavka 1. člena tega zakona 
se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

V primeru, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne 
pogodbe namesto Javnega sklada, pridobi v razmerju do Javnega 
sklada pravico do regresiranja plačanih zneskov, obresti in vseh 
stroškov, ki so v zvezi s tem nastali. 

4. člen 

Najkasneje ob sklenitvi poroštvene pogodbe iz 2. člena tega 
zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance in Javni 
sklad pogodbo o načinu in pogojih zavarovanja poroštva 
Republike Slovenije. 

5. člen 

Javni sklad mora pri pogojih, merilih in postopkih sofinanciranja 
projektov iz sredstev kredita, ki ga najame po tem zakonu, 
zagotoviti, da kreditojemalci predložijo prvovrstno zavarovanje 
po Zakonu o bančništvu (Ur. list RS št. 7/1999, 31/2000-ZP-L, 59/ 
2001, 55/2003, 42/2004). 

6. člen 

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

» 
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III. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ZAKONA 

1■ člen 

Besedilo tega člena določa upravičenca do poroštva, višino 
glavnice posojila, posojilodajalca ter pogoje kredita. 

Krediti Evropske investicijske banke sodijo med najbolj ugodne 
dolgoročne kreditne vire v primerjavi s pogoji drugih kreditodajalcev. 
Ugodni so tako v smislu ročnosti kredita kot tudi v višini obrestne 
mere. 

V tem členu zakon povzema osnovne pogoje iz kreditne in 
Poroštvene pogodbe. 

Drugi odstavek 1. člena določa obveznost Republike Slovenije 
kot poroka, da v primeru, ko Javni sklad iz kateregakoli vzroka 
"e poravna dospelih obveznosti skladno s kreditno pogodbo, te 
obveznosti na prvi poziv EIB poravna Republika Slovenija. 

2- člen 

^ tem členu so določene osebe, pristojne za sklenitev poroštvene 
Pogodbe. Poroštveno pogodbo s kreditodajalko v imenu in za 
račun Republike Slovenije podpiše minister, pristojen za finance. 

3- člen 

Besedilo tega člena določa sredstva in način izpolnitve poroštvenih 
obveznosti Republike Slovenije. V primeru uveljavitve poroštva, 
torej če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe 
namesto Javnega sklada, ima v razmerju do Javnega sklada 
re9resno pravico do poplačila vseh plačanih zneskov, obresti in 
s,roškov, ki so Republiki Sloveniji kot poroku nastali s tem v Zvezi, 

Upoštevajoč sklep Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
20.02.2002 Vlada RS izjavlja, da je zadolžitev po pričujočem 
zakonu v kvoti poroštev za leto 2004 po Zakonu o izvrševanju 
proračuna za leto 2004. 

4. člen 

Besedilo tega člena določa, da se način(i) uresničevanja regresne 
pravice podrobneje uredi(jo) v pogodbi o načinu in pogojih 
zavarovanja poroštva Republike Slovenije, kjer se določijo viri in 
instrumenti zavarovanja za vračilo zneskov plačanih iz naslova 
omenjenega poroštva. Pogodbo stranki podpišeta najkasneje ob 
sklenitvi poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona. 

5. člen 

Besedilo tega člena določa, da mora Javni sklad ob dodeljevanju 
kreditov končnim uporabnikom pri določanju pogojev in meril ter 
pri postopkih sofinanciranja zagotoviti, da bodo krediti zavarovani 
na tak način, da bo stopnja rizičnosti kredita najmanjša. 
Kreditojemalci naj predložijo kvalitetno zavarovanje, kot to določa 
Zakon o bančništvu. 

6. člen 

Besedilo določa takojšnjo veljavnost zakona, ki je utemeljena s 
potrebo po nemotenem izvajanju sofinanciranja projektov, ki bodo 
izbrani v skladu s cilji in prioritetami EPD in bo doprinesel k realizaciji 
predvidenih ukrepov, ki bodo sofinancirani iz sredstev Evropske 
unije. 

Poroštveno pogodbo skladno s tretjim odstavkom 75. člena 
Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. 
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PRILOGA 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti iz kredita v znesku 20 milijonov evrov, ki ga 
najame Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj 
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja pri 
Evropski investicijski banki - nujni postopek (EVA 2004-1611- 
0128) 

2. Skladnost predlog akta z določbami "Evropskega 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 

-jih ni. 

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

-jih ni. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

- jih ni. 

a) Direktive, oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno); 

Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 
kredita v znesku 20 milijonov evrov, ki ga najame Javni sklad 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti 
slovenskega podeželja pri Evropski investicijski banki - nujni 
postopek, ni potrebno usklajevati s predpisi ES. 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 

-jih ni. 

c) Razlogi za delno usklajenost, oziroma neusklajenost: 

-jih ni. 

navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

Predloga zakona ni potrebno usklajevati. 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedenih 

Ne. 

Ne. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Sodelovanja ni bilo. 

Predlog zakona ni naveden v Državnem programu za prevzem 
pravnega reda ES. 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

Andreja Kert 
državna podsekretarka 

dr. Dušan Mram°r 

Minister 
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I. 

Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PREKRŠKIH (ZP-N) 

- nujni postopek - EPA 1395 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-2011-0034 
Številka: 740-00/2002-3 
Ljubljana, 16.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 79. redni seji dne 16.6.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 143. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po nujnem postopku. 

Vlada Rrepublike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o prekrških obravnava po nujnem 
postopku, da se preprečijo težko popravljive posledice za 
delovanje države. Glede na število nerešenih zadev pri organih 
za postopek o prekrških (konec leta 2003 jih je bilo na prvi in 
drugi stopnji skupaj 187.383) je treba zaradi veljavne ureditve 
prevzema teh zadev na okrajna oziroma višja sodišča 
omogočiti uporabo nekdanjih predpisov tudi v zvezi z 
izvrševanjem izrečenih sankcij za prekrške, saj se 
zakonodajalec ni odločil za možnost opustitve pregona 

prekrškov, glede katerih do 1.1.2005 postopki ne bodo 
pravnomočno končani. Obravnavanje pripada nerešenih zadev 
prekrškov na sodiščih pa lahko ob obravnavanju rednega 
pripada zadev po ZP-1 povzroči dodatne zaostanke, zaradi 
česar bi lahko bil ogrožen novi sistem prava prekrškov, kot ga 
ureja ZP-1. Predlagana ureditev z uvedbo novega instituta 
odločanja in izdaje sodbe v skrajšanem postopku ter s 
predvideno uporabo nekdanjih predpisov tudi glede izvršitve 
izrečenih sankcij za prekrške tako pomeni bolj ekonomično 
odločanje o prekrških v obdobju neposredno po začetku 
uporabe ZP-1. 

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 na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- Zdenka Cerar, ministrica za pravosodje, 
Kari Erjavec, državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje, 
Marko Starman, državni sekretar na Ministrstvu za 
pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O PREKRŠKIH (ZP-1 A) 

I. UVOD 

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

^6'javni Zakon o prekrških (Uradni list RS; št. 7/03; v nadaljnjem 
besedilu: ZP-1) je bil v Državnem zboru RS sprejet 18.12.2002, 

veljati pa je začel 7.2.2003. Glede na določbo 225. člena ZP-1 se 
bo ta zakon začel uporabljati 1.1.2005. 

Od uveljavitve ZP-1 dalje pri Ministrstvu za pravosodje kot resorno 
pristojnemu državnemu organu tečejo priprave na začetek 
uporabe zakona, kar vključuje predvsem pripravo in izdajo 
ustreznih podzakonskih predpisov in drugih aktov za izvedbo 
organizacijske ureditve organov za postopek o prekrških po ZP- 
1. V tem smislu veljavni ZP-1 predvideva nadomestitev dosedanjih 
organov za postopek o prekrških (organi z imenom sodnik za 
prekrške ter Senat za prekrške Republike Slovenije) s sodišči 
splošne pristojnosti (okrajna sodišča na prvi stopnji in višja sodišča 
na drugi stopnji) in vzpostavlja prekrškovne organe kot novo 
vrsto organov za postopek o prekrških. Glede prekrškovnih 
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organov ureditev po ZP-1 ne zahteva posebne reorganizacije 
obstoječih upravnih in drugih državnih organov ter nosilcev javnih 
pooblastil, ki izvajajo nadzorstvo nad izvrševanjem zakonov in 
uredb, s katerimi so določeni prekrški, ter organov samoupravnih 
lokalnih skupnosti, ki so s posebnimi predpisi pooblaščeni za 
odločanje o prekrških, saj gre pri tem za dodajanje novih pristojnosti 
že obstoječim organom, katerih organizacijska struktura ostaja 
nespremenjena. 

Drugačna pa je situacija pri spremembi dosedanjih sodnikov za 
prekrške in Senata za prekrške RS, ki naj bi se vključili v obstoječo 
mrežo sodišč splošne pristojnosti. Ureditev te spremembe v ZP- 
1 predvideva prevzem zadev, sodnikov, delavcev, sredstev in 
arhivov dosedanjih organov z imenom sodnik za prekrške ter 
Senata za prekrške RS. Ob pripravi tega prevzema so se pojavila 
različna izvedbena vprašanja, ki so take narave, da bi lahko 
vplivala na kvaliteto z veljavnim zakonom določenega sistema 
obravnavanja zadev prekrškov. 

Med cilji za sprejem ZP-1 je bila tudi težnja po hitrejšem 
obravnavanju velikega pripada prekrškovnih zadev. Velik pripad 
prekrškovnih zadev je mogoče pripisati tudi velikemu številu 
prekrškov, predpisanih z različnimi predpisi. ZP-1 je možnost 
predpisovanja prekrškov omejil, vendar je bila od njegove 
uveljavitve dalje sprejeta množica zakonov in uredb, s katerimi 
so bili še dodatno predpisani novi prekrški, tako da je po oceni 
Ministrstva za pravosodje število predpisanih prekrškov blizu 
5.000. Takšno izhodišče na področju zakonodaje pa pomeni tudi 
veliko kršitev v praksi. Poglavitna rešitev tega problema v ZP-1 je 
bila uvedba hitrega postopka za prekrške, za katere je predpisana 
le globa kot glavna sankcija, kar pa je večina vseh predpisanih 
prekrškov. Smisel tega je hitrejša obravnava posameznih zadev 
pred prekrškovnimi organi, ki so v primerjavi s sodniki za prekrške 
številnejši in zaradi združitve funkcije odkrivanja in odločanja o 
prekršku tudi učinkovitejši pri pregonu prekrškov, saj je verjetnost 
zastaranja s tem bistveno manjša. Kljub temu pa se zakonodajalec 
ob sprejemu ZP-1 ni odločil za možnost opustitve pregona zadev 
prekrškov, ki bodo ostale nerešene do začetka uporabe ZP-1, to 
je do 1.1.2005, pač pa je v 216. členu ZP-1 predvidel prevzem teh 
zadev na okrajna oziroma višja sodišča. 

Ob tem pa je treba upoštevati izredno veliko aktivnost glede 
predpisovanja prekrškov na vseh področjih pravnega urejanja, 
zaradi česar so prekrški kot posebna oblika kaznivih ravnanj 
vsebinsko zelo raznoliki. To pa od organov za postopek o 
prekrških (tako prekrškovnih organov kot sodnikov) zahteva 
ustrezno stopnjo strokovnega znanja, ki je potrebno za zakonito 
odločanje v vseh primerih. Ministrstvo za pravosodje je ob 
aktivnostih v zvezi s pripravami na začetek uporabe ZP-1 ta 
vprašanja poskušalo reševati tudi s povečanjem števila sodniških 
mest predvsem na višjih sodiščih, saj je ocenilo, da povečanje 
sodniških mest na okrajnih sodiščih glede na predvideno ureditev 
odločanja o prekrških v hitrem postopku po ZP-1 ni potrebno. 
Sodni svet je na tej podlagi v skladu z Zakonom o sodiščih povečal 
število sodniških mest na višjih sodiščih tako, da je na Višjem 
sodišču v Ljubljani predvidenih 14 in v Mariboru 9 sodniških mest, 
v Kopru in Celju pa po 4 sodniška mesta, ki pa niso vsa zasedena. 
Zanje so tudi zagotovljena finančna sredstva. Povečanje števila 
delovnih mest za administrativno tehnično osebje na višjih sodiščih 
skupaj s finančnimi sredstvi ni bilo zagotovljeno. 

Kot poseben ukrep za pospešitev obravnavanja prekrškov je 
zato predlagana dopolnitev veljavnega ZP-1 z institutom odločanja 
in izdaje sodbe v skrajšanem postopku. Gre za posebno vrsto 
rednega sodnega postopka o prekršku, ki pomeni poenostavitev 
za primere, ko že obdolžilni predlog ter v njem navedeni dokazi 
dajejo zadostno podlago za odločitev o odgovornosti obdolženca. 

ZP-1 tega instituta ni predvidel, saj je redni sodni postopek 
predviden za primere, pri katerih je potrebna večja stopnja 
vrednotenja z vidika osebnosti storilca (npr. mladoletniki), ali kadar 
so določene širše meje dispozitivnosti pri izrekanju sankcij (npr. 
če je poleg globe predpisana stranska sankcija oziroma če 
prekrškovni organ ali predlagatelj postopka glede na naravo 
storjene kršitve oceni, da so podani pogoji za izrek stranske 
sankcije po ZP-1), ali če sankcije s svojimi posledicami posegajo 
v temeljne človekove pravice in svoboščine (npr. odvzem 
predmetov, premoženjske koristi, izgon iz države). Zaradi 
predvidenih sprememb v materialni ureditvi prekrškov s 
posameznih področij (predvsem zoper varnost cestnega 
prometa) pa se je izkazala potreba po nekaterih poenostavitvah 
postopka pred sodišči, saj veljavna ureditev kljub drugačni 
procesni in organizacijski ureditvi prava prekrškov, katere 
poglavitni namen je bila ureditev razmer zaradi zaostankov pri 
obravnavanju prekrškov in njihovega zastaranja kot posledice 
zaostankov, ne bi dosegla pričakovanih učinkov. 

Poleg navedenega se s predlaganimi dopolnitvami veljavnega 
ZP-1 ureja pravna podlaga za organiziranje dežurstva v primeru 
pridržanja in privedbe osebe, zalotene pri prekršku, kot posebnih 
ukrepov za zagotovitev obdolženčeve navzočnosti v postopku o 
prekršku in za uspešno izvedbo tega postopka. 

Predlagana je tudi sprememba prehodnih določb, ki doslej niso 
omogočale uporabe nekdanjih predpisov v zvezi z izvrševanjem 
izrečenih sankcij za prekrške. 

2. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

Vlada Republike Slovenije predlaga ureditev, ki bo omogočila 
hitrejše obravnavanje zadev prekrškov pred sodišči na prvi stopnji. 
Predlagani nov institut odločanja in izdaje sodbe v skrajšanem 
postopku, ki je povzet po veljavnem institutu kaznovalnega naloga 
v Zakonu o kazenskem postopku (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 116/03 - UPB 1), je vsebinsko primerljiv tudi z nekdanjim 
skrajšanim postopkom, ki ga je urejal Zakon o prekrških (Uradni 
list SRS, št. 25/83, 36/83-popr., 42/85, 2/86-popr., 47/87 in 5/90 
ter Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odločba 
US, 87/97, 73/98, 31/2000 in 24/2001; v nadaljnjem besedilu: ZP) 
in ki se zaradi prehodne ureditve v ZP-1 uporablja do začetka 
uporabe ZP-1. V primerjavi s skrajšanim postopkom po ZP je 
predlagani institut poenostavljen, saj zanj ni več predviden pogoj, 
da mora obdolžilni predlog temeljiti na neposredni osebni ugotovitvi 
uradne osebe ali na uradnih podatkih. Predvideno je, da so v 
obdolžilnem predlogu dokazi priloženi, kar pomeni, da dokazov v 
skrajšanem postopku ni treba zbirati, saj to ni namen skrajšanega 
postopka. Zato je predviden ugovor kot pravno sredstvo, zaradi 
česar se sodba, izdana v skrajšanem postopku, razveljavi in se 
nadaljuje redni sodni postopek. 

Ob pripravah na začetek uporabe ZP-1 se je izkazalo, da so 
prehodne določbe v nekaterih pogledih pomanjkljive, česar ni 
mogoče odpraviti zgolj z metodo razlage zakona, zato se je 
predlagatelj odločil, da te pomanjkljivosti odpravi s predlaganim 
zakonom. Gre za vprašanja uporabe predpisov pri izvrševanju 
izrečenih sankcij in sicer predvsem denarnih kazni. Glede na 
pričakovano število nerešenih zadev, ki jih bodo po 1.1.2005 
prevzela sodišča, bi lahko nastala situacija, v kateri denarne 
kazni ne bodo izvršene, saj bi to onemogočal veljavni 222. člen 
ZP-1 v povezavi z drugim odstavkom 224. člena ZP-1. po katerih 
se dosedanji predpisi ne uporabljajo več. V primeru prisilne izvršitve 
denarne kazni tako ne bi bilo mogoče uporabiti davčnih predpisov, 
saj gre za pravnomočno končane postopke o prekršku, glede 
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izvrševanja pa ZP-1 v 202. členu določa uporabo Zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij (Ur. I. RS, št. 22/00, 52/02-ZDU-1 
in 110/02-ZDT-B), ki v teh primerih odkazuje na Zakon o izvršbi in 
zavarovanju (Ur. I.RS, št. 51/98, 72/98-Odl. US RS, 11/99, 89/99, 
11/01-ZRacS-1, 75/02, 87/02-SPZ, 70/03-Odl. US RS in 16/04), 
saj ZP-1 ni predvidel uporabe zakona, ki ureja prisilno izterjavo 
davkov. Takšna ureditev teh nerešenih zadev bi bila neučinkovita, 
saj bodo postopki prisilne izvršitve v teh primerih že v teku, kar 
Pomeni, da bi moral pristojni davčni organ zadeve odstopiti 
sodišču, ki bi moralo uporabiti nov predpis - ZP-1. Opustitev 
spremembe ustreznih določb v ZP-1 bi pomenila, da bi take 
zadeve prekrškov ostale neizvršene, kar pa ni dopustno. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA ZA DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA 
JAVNA FINANČNA SREDSTVA 

Predlog zakona ne bo imel finančnih posledic za državni proračun 
in druga javna finančna sredstva. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH 

Glede dela predloga zakona, ki se nanaša na spremembo 
Prehodne ureditve ZP-1 o uporabi nekdanjih predpisov v zvezi z 
izvrševanjem izrečenih sankcij za prekrške, primerjalno pravni 
pregled ustrezne ureditve v drugih državah članicah Evropske 
unije ni možen. 

Glede instituta skrajšanega postopka primerjava predlagane 
ureditve z ureditvijo v drugih državah članicah Evropske unije ni 
nožna, ker v ureditvi prekrškovnega prava v teh državah 
Predlagani institut ne obstaja v obliki kot je predvideno v tem 
Predlogu zakona. Ker je predlagana ureditev instituta skrajšanega 
Postopka smiselno povzeta po vzoru ureditve instituta 
kaznovalnega naloga iz Zakona o kazenskem postopku, ki je bil 
Pripravljen po vzoru ureditev v posameznih državah članicah 
Evropske unije, so predstavljene le primerljive ureditve instituta 
kaznovalnega naloga v treh državah članicah Evropske unije. 
Med njimi je predstavljena tudi francoska ureditev, ki je po svoji 
vsebini najbližja slovenski ureditvi prekrškovnega prava, saj so 
tamkajšnja policijska sodišča pristojna tudi za sojenje za kazniva 
ravnanja z najnižjo stopnjo družbene nevarnosti in ki ustrezajo 
Prekrškom po slovenskem pravnem redu. 

FRANCIJA 

V-Zifflzi z glavno obravnavo pred policijskimi sodišči ("TribunaI de 

' iavna, ustna in kontradiktorna glavna obravnava, ki se od glavne 
obravnave pred poboljševalnim kazenskim sodiščem ("Tribunal 
c°rrectionnel") razlikuje le po tem, da obdolženca pred policijskim 
s°diščem -lahko poleg odvetnika zastopa tudi pooblaščeni 
zastopnik; v skladu s 537. členom francoskega Zakona o 
kazenskem postopku pa se kršitve primarno dokazujejo s pisanimi 
dokumenti (zapisniki), v zvezi s čemer je vzpostavljena domneva, 
^a so formalni zapisniki različnih uradnikov resnični; 
" kaznovalni nalog ("Ordonnance penale") je poenostavljen 
Postopek, ki je zelo podoben nemškemu postopku, znanim pod 
"nenom "Strafbefehlverfahren". Gre za to, da tožilec obrazloženo 
Predlaga sodišču izrek določene kazni. Obdolženec mora biti o 
Predlogu tožilca obveščen in, če ne ugovarja kaznovalnemu 
Halogu, sodnik odloči brez glavne obravnave in brez izvajanja 
Ratnih dokazov. Če se sodnik strinja s predlogom tožilca, izreče 
kazen, predlagano v kaznovalnem nalogu, ki mu je ni treba 

utemeljevati in obrazložiti. Obdolženec ima pravico v treh dneh 
po vročitvi ugovarjati sodbi, s katero je bila izrečena kazen na 
podlagi kaznovalnega naloga. Če pravočasno poda ugovor, 
sodišče postopa v skladu z v prejšnji alinei opisanim postopkom; 
če pa ne ugovarja, postane sodba pravnomočna. Če sodnik meni, 
da na podlagi predloga tožilca za izdajo kaznovalnega naloga ni 
mogoče odločiti, vrne spis in predlog tožilcu in postopek se 
nadaljuje, kot da predloga ne bi bilo. 

NEMČIJA 

V zvezi s kaznivimi ravnanji z zagroženo denarno kaznijo ali 
zaporom do enega leta je mogoč postopek za izdajo kaznovalnega 
naloga ("Strafhefehlsverfahren"). Tak postopek sproži tožilec s 
pisnim predlogom, če meni, da redni postopek ni potreben. Predlog 
mora vsebovati podatke o storilcu, opis dejanja in dejstva, ki ga 
dokazujejo ter predlog za izrek kazni. Če sodnik meni, da je 
predlog tožilca utemeljen, izreče predlagano kazen; če pa se s 
predlogom ne strinja, lahko predlaga tožilcu spremembo vsebine 
predloga ali pa usmeri zadevo v redni postopek. Gre za pisni 
postopek brez zaslišanja obtoženca pred sodiščem. Če se 
obtoženec ne strinja z izrečeno sodbo na podlagi predloga tožilca, 
ima pravico do ugovora, katerega posledica je redni postopek z 
glavno obravnavo. Če pa ne ugovarja, postane sodba na podlagi 
kaznovalnega naloga izvršljiva in pravnomočna. Sodnik lahko 
zavrne predlog tožilca tudi zato, ker meni, da sum zoper obtoženca 
ni zadosti utemeljen. Taka odločitev sodnika pomeni konec 
postopka in preprečuje obsodbo obtoženca na podlagi istih dejstev. 
Zoper tako odločitev je dovoljena pritožba. 

ITALIJA 

Glavna obravnava v kazenskih zadevah je javna, kontradiktorna 
in načeloma ustna. Ob tem italijanski Zakon o kazenskem 
postopku določa še ; 

a) skrajšano sojenje ("giudizio abbreviato") omogoča izrek sodbe 
brez zaslišanja obtoženca na glavni obravnavi in se prične na 
predlog obtoženca, ki ga poda v času do predhodnega zaslišanja 
ali na samem predhodnem zaslišanju, izvede pa se pred sodnikom 
za predhodna zaslišanja. Sodnik izreče sodbo na podlagi spisa, 
ki ga javni tožilec predstavi na predhodnem zaslišanju. Ob 
krivdoreku sodnik izreče kazen, ki je za tretjino nižja, kot bi bila v 
rednem sojenju; 

b) izrek kazni na zahtevo strank ("applicazione della pena su 
richiesta detle parti"; "patteggiamento) prav tako pomeni izločitev 
rednega postopka glavne obravnave. Tak postopek skupaj 
predlagata obtoženec in javni tožilec, ki sta se že prej dogovorila 
o višini in vrsti kazni; predlog pa morata podati vsaj do konca 
predhodnega zaslišanja. Predlagata lahko denarno kazen ali 
kazen zapora do dveh let; 

c) neposredno sojenje ("giudizio direttissimo") ne pomeni izločitve 
rednega postopka z glavno obravnavo, ampak gre za neposredni 
pristop h glavni obravnavi brez predhodnega zaslišanja pri 
posebnem sodniku v primeru, ko je bil osumljenec aretiran ob 
izvrševanju kaznivega dejanja ali, če je priznal dejanje ob 
zasliševanju s strani javnega tožilca; 

č) takojšnje sojenje ("giudizio immediato") prav tako pomeni 
neposredni pristop h glavni obravnavi brez predhodnega zaslišanja 
po končani pripravljalni fazi. Kadar je po zaključeni pripravljalni 
fazi iz spisa razvidno, da so dokazi jasni, lahko ta postopek javni 
tožilec predlaga sodniku, ki je odgovoren za nadzor nad 
predhodnimi preiskovanji; 
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d) izdajo kaznovalnega naloga ("procedimento per decreto") lahko 
javni tožilec predlaga sodniku, ki je odgovoren za nadzor nad 
predhodnimi preiskovanji, v primerih, ko meni, da je primeren 
izrek denarne kazni, čeprav je v zakonu predpisana tudi kazen 
zapora. Javni tožilec lahko predlaga tak postopek v šestih 
mesecih, odkar je bil obveščen o kaznivem dejanju. Sodnik izreče 
predlagano kazen, ki takoj učinkuje, razen, če obtoženec ugovarja 
tako, da predlaga zgoraj opisano takojšnje ali skrajšano sojenje 
ali izrek kazni na zahtevo strank (ne more pa predlagati rednega 
postopka z glavno obravnavo). 

5. DRUGE POSLEDICE, KI JIH BO IMEL SPREJEM 
ZAKONA 

Sprejem zakona ne bo imel drugih posledic. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) se za 129. členom 
doda nova 10. a točka z naslovom "Skrajšani postopek" in nov 
129. a člen, ki se glasi: 

"Odločanje in izdaja sodbe v skrajšanem postopku 
129. a člen 

(1) Če sodnik, ki vodi postopek o prekršku, na podlagi obdolžilnega 
predloga ter vsebine dokazov, ki so priloženi obdolžilnemu 
predlogu, spozna, da je obdolženec storil prekršek, lahko odloči 
brez zaslišanja obdolženca. 

(2) V skrajšanem postopku se smejo za prekršek izreči globa 
oziroma opomin, ob globi pa tudi stranske sankcije kazenskih 
točk v cestnem prometu, prepovedi vožnje motornih vozil in 
odvzema predmetov. Stranska sankcija kazenskih točk v 
cestnem prometu se ne sme izreči v številu, za katero se po 
določbah tretjega in četrtega odstavka 22. člena tega zakona 
izreče prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja. 

(3) Sodba, izdana v skrajšanem postopku, obsega sestavine iz 
135. člena tega zakona. V obrazložitvi sodbe se navedejo le dokazi 
iz obdolžilnega predloga, katerih vsebina opravičuje odločanje po 
skrajšanem postopku, ter okoliščine, ki so bile upoštevane pri 
izbiri in odmeri sankcij. 

(4) Obdolžencu se hkrati s sodbo, izdano v skrajšanem postopku, 
vroči tudi obdolžilni predlog. 

(5) Proti sodbi, izdani v skrajšanem postopku, lahko vložijo 
obdolženec, njegov zakoniti zastopnik oziroma zagovornik ter 
predlagatelj postopka v osmih dneh od vročitve ugovor v korist 
obdolženca. Predlagatelj lahko vloži ugovor tudi v škodo 
obdolženca. 

(6) Ugovor se vloži pisno. Vsebovati mora le navedbo sodbe, 
izdane v skrajšanem postopku, in podpis vložnika. Obdolženec 
in predlagatelj postopka se lahko odpovesta pravici do ugovora 
po prejemu sodbe, izdane v skrajšanem postopku, do konca 
roka za vložitev ugovora, vložen ugovor pa lahko umakneta do 

izdaje sklepa o razveljavitvi sodbe, izdane v skrajšanem 
postopku. Odpovedi pravici do ugovora in umika ugovora ni 
mogoče preklicati. 

(7) Prepozen ali nedovoljen ugovor s sklepom zavrže sodišče, ki 
je izdalo sodbo o kaznovalnem nalogu. Proti sklepu, s katerim se 
ugovor zavrže, je dovoljena pritožba. 

(8) Če je bil ugovor vložen pravočasno, sodišče s sklepom 
razveljavi sodbo, izdano v skrajšanem postopku, in nadaljuje 
redni sodni postopek. 

(9) Če je bila sodba, izdana v skrajšanem postopku, razveljavljena 
le na ugovor v obdolženčevo korist, nova sodba o prekršku ne 
sme biti v škodo obdolžencu glede pravne presoje prekrška in 
sankcije za prekršek. 

(10) V skrajšanem postopku ni mogoče odločati, če je vložena 
zahteva za sodno varstvo." 

2. člen 

V prvem odstavku 155. člena se v 3. točki za besedama "69. 
člena" doda besedilo "ter prvega odstavka 129.a člena", v 7. 
točki pa pred besedo "enajstega" doda besedilo "devetega 
odstavka 129.a člena in". 

3. člen 

V 210. členu se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"(2) Okrajna sodišča zagotavljajo dežurstva za obravnavanju 
primerov iz 108. do 110. člena tega zakona. 

(3) Za sodnike, ki opravljajo dežurstvo iz prejšnjega odstavka, 
se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja sodniško službo, 
o dežurni preiskovalni službi." 

4. člen 

222. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»222. člen 

(1) Postopki o prekrških, ki do začetka uporabe tega zakona še 
niso bili pravnomočno končani, se dokončajo in izrečene sankcije 
izvršijo po dosedanjih predpisih. 

(2) Pravnomočno izrečene sankcije, ki do začetka uporabe tega 
zakona še niso bile izvršene, se izvršijo po dosedanjih predpisih. 

(3) Za izvrševanje zapora, s katerim je bila nadomeščena v 
postopku o prekršku izrečena denarna kazen, se smiselno 
uporabljajo določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o 
izvrševanju kazni zapora." 

5. člen 

V tretjem odstavku 223. člena se pika na koncu besedila 
nadomesti z vejico in doda besedilo "za izvršitev kazni zapora pa 
določbe zakona o izvrševanju kazenskih sankcij o izvrševanju 
kazni zapora.". 
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V četrtem odstavku se beseda "globo" nadomesti z besedilom 
"denarno kazen". 

6. člen 

7. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. januarja 2005. 

V drugem odstavku 224. člena se pika na koncu besedila 
nadomesti z vejico in doda besedilo "če ta zakon ne določa 
drugače.". 

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 

Predlog zakona uvaja nov institut skrajšanega postopka kot 
posebno vrsto rednega sodnega postopka o prekršku, ki pomeni 
poenostavitev za primere, ko že obdolžilni predlog ter njemu 
priloženi dokazi dajejo zadostno podlago za odločitev o 
odgovornosti obdolženca. 

Predlagani institut odločanja in izdaje sodbe v skrajšanem 
Postopku je poenostavljen tudi v primerjavi z nekdanjim skrajšanim 
Postopkom, ki ga je urejal Zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 
25/83, 36/83-popr., 42/85, 2/86-popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list 
RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odločba US, 87/97, 73/ 
98, 31/2000 in 24/2001; v nadaljnjem besedilu: ZP). V predlagani 
ureditvi namreč ni več predviden pogoj, da obdolžilni predlog 
temelji na neposredni osebni ugotovitvi uradne osebe ali na uradnih 
Podatkih. Ohranjena pa je zahteva, da so v obdolžilnem predlogu 
navedeni dokazi, na podlagi katerih sodišče spozna, da je 
obdolženec prekršek storil. 

Višina ali trajanje izrečene sankcije ni omejena, razen glede števila 
kazenskih točk, in sicer do tiste meje, ki ima za posledico 
Prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (po tretjem odstavku 
22. člena ZP-1 do vključno 17 točk oziroma do tistega števila 
kazenskih točk, ki jih za prenehanje veljavnosti vozniškega 
dovoljenja za posamezne vrste voznikov določa drug zakon - 
nPr. vozniki začetniki). Sodba, izdana v skrajšanem postopku, se 
v vsakem primeru razveljavi na ugovor upravičene osebe, brez 
ugotavljanja njegove utemeljenosti. V tem primeru se nadaljuje 
redni sodni postopek. 

Drugače od ureditve skrajšanega postopka v ZP je predlagano 
tudi, da ima predlagatelj pravico do ugovora (po ZP je imel pravico 
Co pritožbe, o kateri je odločal Senat za prekrške na drugi stopnji). 
S tem je zavarovana obdolženčeva pravica do obrambe v primeru 
Predlagateljevega ugovora v njegovo škodo. Tudi na ugovor 
Predlagatelja se izvede redni postopek. Ohranitev ureditve, po 
kateri ima predlagatelj pravico do pritožbe v škodo obdolženca, 
bi bila v primeru možnosti spremembe sodbe v obdolženčevo 
škodo pravica do obrambe kršena, saj se obdolženec, ki se je 
s'cer strinjal z zanj ugodnejšo odločitvijo, v postopku ne bi imel 
Možnosti zagovarjati. Če pa sprememba sodbe v takšnem primeru 
"e bi bila dopustna, bi odločanje o pritožbi predlagatelja pomenilo 
nepotrebno dodatno fazo v postopku. 
p°sebej je izključena možnost odločanja in izdaje sodbe v 
skrajšanem postopku v primeru, če je vložena zahteva za sodno 
Varstvo. Razlog za tako ureditev je narava zahteve za sodno 
varstvo kot posebne oblike pravnega sredstva, s katero 

obdolženec zahteva sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, ki 
jo je izdal prerkškovni organ po hitrem postopku. Sodno varstvo 
pa je v tem primeru smiselno le, če se opravi redni sodni postopek, 
v katerem sodišče samo ugotovi dejansko stanje in tudi izvede 
ustrezne dokaze. 

Odločanje in izdaja sodbe v skrajšanem postopku tudi ni možno 
v postopku proti mladoletnikom, kar izhaja že iz veljavne ureditve, 
saj je v teh primerih zaslišanje obvezno (180. člen ZP-1). 

K 2. členu: 

Določba prvega odstavka predlaganega 129.a člena zaradi 
narave instituta odločanja in izdaje sodbe v skrajšanem postopku 
ne predstavlja bistvene kršitve postopka, zato je treba 3. točki 
prvega odstavka 155. člena ZP-1 glede tega izjemo razširiti tudi 
na primere iz predlaganega 129.a člena. Kršitev devetega 
odstavka predlaganega 129.a člena pa pomeni absolutno bistveno 
kršitev določb postopka, zato je predlagana ustrezna dopolnitev 
7. točke prvega odstavka 155. člena ZP-1. 

K 3. členu: 

Predlagana dopolnitev 210. člena ZP-1 predstavlja pravno podlago 
za organiziranje dežurstva v primerih iz 108. do 110. člena ZP-1, 
ki urejajo pridržanje in privedbo osebe, zalotene pri prekršku. 
Skladno z Zakonom o sodiščih se izvedba organizacije dežurstva 
v postopkih o prekrških podrobneje ureja v Sodnem redu. 

K 4. členu: 

S predlaganim 4. členom se zaradi večje učinkovitosti izvršitve 
sankcij veljavna ureditev dopolnjuje tudi z določitvijo uporabe 
dosedanjih predpisov za postopke izvršitve sankcij, izrečenih v 
postopkih o prekrških, ki bodo pravnomočno končani po začetku 
uporabe ZP-1. Enako je predvideno tudi za pra vnomočno izrečene 
sankcije, ki do začetka uporabe tega zakona še niso bile izvršene. 
V nasprotnem primeru bi bilo treba za njihovo izvršitev uporabiti 
predpise, ki jih ZP-1 določa za izvršitev sankcij, izrečenih v skladu 
z ZP-1. V primeru odločb sodnikov za prekrške bi to pomenilo npr. 
uporabo Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, ki glede 
izvršitve denarne kazni odkazuje na uporabo zakona, ki ureja 
izvršbo denarnih terjatev oziroma zakon, ki ureja prisilno izterjavo 
davkov, če je tako določeno z zakonom. ZP je glede tega določal 
izterjavo denarne kazni po pristojnem davčnem organu, kar je 
glede na drugačno ureditev v ZP-1 za navedene primere 
učinkoviteje, še posebej ob upoštevanju, da gre tudi za primere, 
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ko so postopki prisilne izterjave že začeti in je bila zadeva že 
posredovana davčnemu organu. 

Poleg tega bodo w trenutku začetka uporabe ZP-1 še obstajali 
primeri denarnih kazni, spremenjenih v nadomestni zapor, ki se 
še niso izvršile (bodisi da se niso začele izvrševati, bodisi da je 
izvrševanje v teku). Za te primere je ureditev glede vprašanja, po 
katerih predpisih se izvrši nadomestni zapor, pomanjkljiva, saj je 
bilo s predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
izvrševanju kazenskih sankcij, ki pa je trenutno še v postopku 
sprejema, črtano poglavje o kazni zapora za prekrške, ki je te 
primere ustrezno urejal. Za odpravo vsakršnega dvoma o uporabi 
predpisov v navedenih primerih je predlagana sprememba oziroma 
dopolnitev 222. člena ZP-1. 

K 5. členu: 

Dopolnitev tretjega odstavka 223. člena je potrebna zaradi 
predlagane novelacije Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, 
kjer je bila črtana ureditev o izvrševanju kazni zapora za prekrške. 

Predlagana sprememba v četrtem odstavku se nanaša na primere 
spremembe kazni zapora v denarno kazen, saj se ZP-1 zaradi 

določbe svojega 225. člena začne uporabljati s 1.1.2005 in 
sprememba kazni zapora v globo do tedaj ni mogoča. Ker gre v 
teh primerih za prekrške, storjene pred 1.1.2005, za katere se 
uporabljajo stari predpisi, veljavna ureditev spremembe v globo 
tudi ni smiselna. 

K 6. členu: 

Predlagana dopolnitev drugega odstavka 224. člena ZP-1 bo 
omogočila izvajanje spremenjenih 222. in 223. člena ZP-1 tudi po 
začetku uporabe ZP-1. 

K 7. členu: 

Ker je predlagana obravnava predloga zakona po nujnem 
postopku zaradi priprav na uveljavitev ZP-1, kar vpliva tudi na 
uporabo nekdanjih predpisov pri obravnavanju nerešenih zadev 
o prekrških, je predvidena uveljavitev naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu RS. Predlagana ureditev pa se tako, kot je določeno 
za veljavni ZP-1, začne uporabljati 1. januarja 2005. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

Bistvena kršitev določb postopka 
155. člen 

(1) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je podana: 

1. če je v postopku sodelovala uradna oseba, ki bi morala biti 
izločena (84. člen) ali je s pravnomočno odločbo bila izločena (87. 
člen); 

2. če je obdolžilni predlog podal nekdo, ki ne more biti predlagatelj; 

3. če obdolženec v postopku o prekršku ni bil zaslišan pred 
izdajo sodbe o prekršku, razen v primerih iz drugega odstavka 
69. člena tega zakona; 

4. če je bil obdolženec ali njegov zagovornik kljub svoji zahtevi na 
ustni obravnavi ali med izvajanjem drugih dejanj v postopku o 
prekršku prikrajšan za pravico uporabe svojega jezika oziroma 
jezika, ki ga razume in za pravice, da v svojem jeziku oziroma 
jeziku, ki ga razume spremlja potek ustne obravnave oziroma 
postopka; 

5. če je bil zahtevek, podan v obdolžilnem predlogu, prekoračen; 

6. če se sodba o prekršku opira na dokaz, ki je bil pridobljen s 
kršitvijo z ustavo določenih človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin ali na dokaz, na katerega se po določbah tega zakona 
ne more opirati; 

7. če je bila z novo sodbo o prekršku, izdano po razveljavitvi 
prejšnje sodbe prekršena določba enajstega odstavka 163. člena 
tega zakona; 

8. če je izrek sodbe nerazumljiv, če nasprotuje sam sebi ali 
razlogom sodbe; ali če sodba nima razlogov oziroma so razlogi 
nerazumljivi. 

(2) Bistvena kršitev določb postopka o prekršku je podana tudi, 
če sodišče med postopkom ali ob izdaji sodbe ni uporabilo ali je 
nepravilno uporabilo kakšno drugo določbo tega zakona, pa je to 
vplivalo ali bi moglo vplivati na zakonitost sodbe. 

Pristojnost okrajnih sodišč 
210. člen 

Okrajna sodišča so pristojna: 
za odločanje o zahtevi za sodno varstvo zoper odločbo o 
prekršku, ki jo je izdal prekrškovni organ; 
za odločanje o prekrških na prvi stopnji; 
za opravljanje zadev pravne pomoči v zadevah prekrškov; 
za opravljanje drugih zadev, ki jih določa zakon. 

Dokončanje postopkov o prekrških 
222. člen 

Postopki o prekrških, ki do dneva uveljavitve tega zakona še niso 
bili pravnomočno končani, se dokončajo po dosedanjih predpisih, 
če ta zakon ne določa drugače. 

Uskladitev določb, s katerimi so določeni prekrški 
223. člen 

(1) Predpise, s katerimi so določeni prekrški, pa niso v skladu s 
tem zakonom, je treba v treh letih po uveljavitvi tega zakona 
uskladiti s tem zakonom. 

poročevalec, št. 83 26 22. junij 2004 



(2) Do uskladitve predpisov iz prvega odstavka tega člena se 
uporabljajo sankcije iz teh predpisov. Predpisane denarne kazni 
veljajo kot predpisane globe, varstveni ukrepi pa kot stranske 
sankcije iste vrste, stranska kazen prenehanje veljavnosti 
vozniškega dovoljenja velja kot stranska sankcija kazenskih točk 
v cestnem prometu s prenehanjem veljavnosti vozniškega 
dovoljenja, ki jo je mogoče izreči do števila 18, oziroma voznikom 
začetnikom do števila 7. 

(3) Do uskladitve zakonov, ki urejajo varnost cestnega prometa, 
proizvodnjo in promet s prepovedanimi drogami, orožje in prekrške 
zoper javni red in mir, z določbami tega zakona, se glede izrekanja 
kazni zapora uporabljajo določbe zakona iz drugega odstavka 
215. člena tega zakona. 

(4) Od dneva uveljavitve tega zakona se, razen za prekrške iz 
prejšnjega odstavka, ne more izreči kazen zapora. Če odločba o 
prekršku, s katero je bila izrečena kazen zapora, ki se po tem 
zakonu ne more izreči, do dneva uveljavitve tega zakona še ni 
postala pravnomočna, oziroma se izrečena kazen še ni izvršila, 
se izvrši s spremembo v globo s smiselno uporabo določb zakona 
iz drugega odstavka 215. člena tega zakona o načinu spremembe 
denarne kazni v zapor. 

(5) Do uskladitve predpisov o deviznih in carinskih prekrških z 
določbami tega zakona so za te prekrške, ne glede na določbo 
drugega odstavka 52. člena tega zakona, pristojni prekrškovni 
organi v hitrem postopku, razen če gre za postopek proti 
mladoletnikom. Glede višine izrečene globe ne velja omejitev iz 
četrtega odstavka 52. člena tega zakona. 

Prenehanje veljavnosti in uporaba zakonov 
224. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati: 
zakon o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 36/83 - popr., 
42/85, 2/86 - popr., 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91, 
13/93, 66/93, 35/97, 73/97 - odločba US, 87/97, 73/98, 31/ 
2000 in 24/2001), 
zakon o začasni ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih 
sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravobranilcev 
(Uradni list RS, št. 82/94 in 20/97 - ZDPra) v delu, ki se 
nanaša na sodnike za prekrške. • 

(2) Določbe zakonov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo do 
začetka uporabe tega zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških 
(ZP-1A) 
(EVA 2004-2011-0034) 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ t 

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

Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki se 
nanašajo na predloženo gradivo: 
Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se neposredno 
nanašale na predlagani zakon. 

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

Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 
/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno); 
/ 
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Zdenka Cerar 
ministrica 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA NATO 0 

SPOROČANJU TEHNIČNIH INFORMACIJ 

ZA ORRAMRNE NAMENE (MSTION) 

-EPA 1396-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0076 
Številka: 803-05/2001-19 
Ljubljana, 16.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 79. redni seji dne 16.06.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
NATO O SPOROČANJU TEHNIČNIH INFORMACIJ ZA 
OBRAMBNE NAMENE, 

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

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 

Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- dr. Milan Jazbec, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Borut Mahnič, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Miran Bogataj, sekretar v Ministrstvu za obrambo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON O RATIFIKACIJI 
SPORAZUMA NATO O SPOROČANJU TEHNIČNIH 

INFORMACIJ ZA OBRAMBNE NAMENE 

1. člen 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenski 
jezik glasi: 

Ratificira se Sporazum NATO o sporočanju tehničnih informacij 
za obrambne namene, podpisan 19. oktobra 1970 v Bruslju. 
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SPORAZUM NATO O SPOROČANJU 
TEHNIČNIH INFORMACIJ ZA 

OBRAMBNE NAMENE 

Vlade Belgije, Kanade, Danske, Francije, Zvezne republike 
Nemčije, Grčije, Italije, Luksemburga, Nizozemske, Norveške, 
Portugalske. Turčije, Združenega kraljestva in Združenih držav 
Amerike, 

Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe, podpisane v 
Washingtonu 4. aprila 1949, so se 

ob upoštevanju, da III. člen Severnoatlantske pogodbe določa, 
da bodo pogodbenice s samopomočjo in vzajemno podporo 
vzdrževale in razvijale svojo individualno in kolektivno sposobnost 
upreti se oboroženemu napadu; 

ob upoštevanju, da bi bilo mogoče tako sposobnost razvijati med 
drugim tako, da si vlade pogodbenice in Natove organizacije med 
seboj sporočajo lastniške tehnične informacije, s katerimi si 
pomagajo pri obrambnih raziskavah, razvoju in proizvodnji vojaške 
opreme in materiala; 

ob upoštevanju, da je treba pravice lastnikov lastniških tehničnih 
informacij, ki se s tem namenom sporočajo, priznati in zaščititi; 

sporazumele o teh določbah: 

1. ČLEN 

V tem sporazumu 

a) izraz "za obrambne namene" pomeni za namene krepitve 
individualnih in kolektivnih obrambnih sposobnosti pogodbenic 
Severnoatlantske pogodbe bodisi v sklopu nacionalnih, 
dvostranskih ali večstranskih programov bodisi pri izvajanju 
Natovih raziskovalnih, razvojnih, proizvodnih ali logističnih 
projektov; 

b) izraz "lastniške tehnične informacije" pomeni informacije, ki so 
tehnične narave, dovolj jasne za uporabo, uporabne v industriji in 
znane samo lastniku in osebam, ki so z njim v zaupnih odnosih, 
ter zato nedostopne javnosti. Lastniške tehnične informacije lahko 
obsegajo na primer izume, risbe, praktično strokovno znanje in 
podatke; 

c) izraz "Natova organizacija" pomeni Severnoatlantski svet in 
kateri koli podrejeni civilni ali vojaški organ, vključno z 
mednarodnim vojaškim poveljstvom, za katerega se nanašajo 
določbe bodisi Sporazume o statusu Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe, nacionalnih predstavnikov in 
mednarodnega osebja, podpisanega v Ottawi 20. septembra 1951, 
ali Protokol o statusu mednarodnega vojaškega poveljstva, 
ustanovljenega v skladu s Severnoatlantsko pogodbo, 
podpisanega v Parizu 28. avgusta 1952; 

d) izraz "vlada ali organizacija izvora" pomeni vlado pogodbenico 
tega sporazuma ali Natovo organizacijo, ki prva sporoči tehnične 
informacije kot lastniške; 

e) izraz "prejemnica" pomeni katero koli vlado pogodbenico tega 
sporazuma ali katero koli Natovo organizacijo, ki prejme tehnične 
informacije, ki se sporočajo kot lastniške, bodisi neposredno od 
vlade ali organizacije izvora ali pa prek druge prejemnice; 

f) izraz "zaupno razkritje" pomeni razkritje tehničnih informacij 
omejenemu številu oseb. ki se zavežejo, da informacij ne bodo 

razkrile nikomur drugemu, razen pod pogoji, ki jih določi vlada ali 
organizacija izvora; 

g) izraz "neodobreno razkritje" se nanaša na katero koli 
sporočanje lastniških tehničnih informacij, ki ni v skladu s pogoji, 
pod katerimi se sporočajo prejemnici; 

h) izraz "neodobrena uporaba" se nanaša na katero koli uporabo 
lastniških tehničnih informacij, ki se izvaja brez poprejšnje odobritve 
ali se ne izvaja v skladu s pogoji, pod katerimi so bile informacije 
sporočajo prejemnici. 

II. ČLEN 

A. Če vlada ali organizacija izvora sporoča tehnične informacije 
za obrambne namene eni ali več prejemnicam kot lastniške 
tehnične informacije, je vsaka prejemnica v skladu z določbami 
odstavka B tega člena odgovorna za varovanje teh informacij kot 
lastniških tehničnih informacij, ki so bile razkrite zaupno. 
Prejemnica s temi tehničnimi informacijami ravna v skladu z vsemi 
predpisanimi pogoji in sprejme ustrezne ukrepe, združljive s temi 
pogoji, da prepreči, da bi se te informacije komur koli sporočale, 
objavljale ali uporabljale brez odobritve ali da bi se z njimi ravnalo 
na kateri koli drug način, ki bi lastniku lahko povzročil škodo. Če 
prejemnica želi, da se predpisani pogoji spremenijo, ta prejemnica, 
če ni dogovorjeno drugače, zahtevo za njihovo spremembo naslovi 
na vlado ali organizacijo izvora, od katere so bile lastniške tehnične 
informacije prejete. 

B. Če prejemnica ugotovi, daje bil kateri koli del tehničnih informacij, 
ki so ji bile sporočene kot lastniške tehnične informacije, ob času 
sporočitve že v njeni posesti ali ji bil dostopen ali pa je bil takrat 
dostopen javnosti ali ji kadar koli postane dostopen, tedaj 
prejemnica, kadar varnostne zahteve to dopuščajo, o tem čim 
prej uradno obvesti vlado ali organizacijo izvora in po potrebi z njo 
sklene vse ustrezne dogovore o nadaljevanju zaupnega 
obravnavanja, vzdrževanju obrambne varnosti varovanja in 
vračilu dokumentov. 

C. Nič v tem sporazumu se ne sme razlagati kot omejevanje 
kakršne koli obrambe, ki je na voljo prejemnici pri kakršnem koli 
sporu, nastalem zaradi kakršnega koli sporočanja tehničnih 
informacij. 

III. ČLEN 

A. Če lastnik lastniških tehničnih informacij, sporočenih za- 
obrambne namene, utrpi škodo, ker prejemnica ali kdor koli, ki 
mu je prejemnica te informacije razkrila, brez odobritve razkrije 
ali uporabi te informacije, tedaj ta prejemnica plača odškodnino 
lastniku: 

če gre za vlado: v skladu z notranjo zakonodajo te prejemnice: 

če gre za Natovo organizacijo: v skladu z zakonodajo države, v 
kateri je sedež organizacije, če se vpleteni strani ne dogovorita 
drugače. 

Taka odškodnina se izplača bodisi neposredno lastniku bodisi 
vladi ali organizaciji izvora, če ta sama izplača odškodnino lastniku- 
V tem primeru znesek odškodnine, ki ga plača vlada ali organizacija 
izvora, ne vpliva na znesek, ki ga mora plačati prejemnica, če ni 
dogovorjeno drugače. 

B. Če to dopuščajo njihove varnostne zahteve, vsaka od prejemnic 
in vlada ali organizacija izvora druga drugi dostavita vse dostopne 
dokaze in informacije ter ustrezno pomagata, da se določita škoda 
in odškodnina. 
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C. Na zahtevo vlade pogodbenice tega sporazuma ali Natove 
organizacije, ki jo to zadeva, se lahko ustanovi svetovalni odbor, 
sestavljen izključno iz predstavnikov vpletenih vlad in Natovih 
organizacij, da razišče in pregleda dokaze ter poroča stranem, ki 
jih to zadeva, o izvoru, naravi in obsegu kakršne koli škode. Ta 
odbor lahko zahteva, da generalni sekretar Organizacije 
Severnoatlantske pogodbe imenuje člana Mednarodnega 
sekretariata za člana odbora kot opazovalca ali kot predstavnika 
generalnega sekretarja. 

D. Nič v tem členu ne vpliva na pravice, ki jih morebiti ima 
oškodovani lastnik do katere koli vlade ali Natove organizacije. 

IV. ČLEN 

Vlade pogodbenice tega sporazuma v okviru Severnoatlantskega 
sveta oblikujejo postopke za izvajanje tega sporazuma. Ti postopki 
zlasti vsebujejo določbe, ki urejajo: 

a) sporočanje, prejemanje in uporabo lastniških tehničnih informacij 
v skladu s tem sporazumom; 

b) udeležbo Natovih organizacij pri sporočanju, prejemanju in 
uporabi lastniških tehničnih informacij; 

c) ustanovitev in delovanje Svetovalnega odbora, ki ga določa 
odstavek C III. člena; 

d) zahteve za spremembo pogojev, ki so predpisani za lastniške 
tehnične informacije, kot jih navaja odstavek A II. člena. 

V. ČLEN 

1. Nič v tem sporazumu se ne sme razlagati, kot da vpliva na 
varnostne zaveze, ki veljajo med vladami pogodbenicami tega 
sporazuma. 

2. Vsaka prejemnica določi vsem lastniškim tehničnim 
informacijam, ki jih dobi na razpolago v skladu s tem sporazumom, 
najmanj tisto stopnjo zaupnosti, ki jo je za te tehnične informacije 
določila vlada ali organizacija izvora. 

VI. ČLEN 

1. Nič vtem sporazumu ne preprečuje vladam pogodbenicam, da 
med seboj ohranijo obstoječe sporazume za isti namen ali da 
sklenejo nove. 

2. Nič v tem sporazumu se ne sme razlagati, kot da vpliva na 
določbe Natovega Sporazuma o vzajemnem varovanju tajnosti 
izumov, ki so povezani z obrambo in za katere so bile vložene 
Patentne prijave, podpisanega v Parizu 21. septembra 1960. 

VII. ČLEN 

Nič v tem sporazumu se ne nanaša na sporočanje ali uporabo 
tehničnih informacij, povezanih z jedrsko energijo. 

VIII. ČLEN 

A. Listine o ratifikaciji ali odobritvi tega sporazuma se čim prej 
deponirajo pri Vladi Združenih držav Amerike, ki obvesti vsako 
vlado podpisnico in generalnega sekretarja Nata o datumu 
deponiranja vsake listine. 

Ta sporazum začne veljati 30 dni po tem, ko dve podpisnici 
deponirata svoji listini o ratifikaciji ali odobritvi. Za vsako drugo 
podpisnico začne veljati 30 dni po deponiranju njene listine o 
ratifikaciji ali odobritvi. 

B. Severnoatlantski svet določi datum, ko se ta sporazum začne 
ali preneha uporabljati za Natove organizacije. 

IX. ČLEN 

Vsaka pogodbenica lahko preneha biti pogodbenica tega 
sporazuma eno leto po obvestilu o odpovedi Vladi Združenih držav 
Amerike, ki obvesti druge vlade podpisnice in generalnega 
sekretarja Organizacije Severnoatlantske pogodbe o deponiranju 
vsakega obvestila o odpovedi. Vendar pa odpoved ne vpliva na 
že sprejete obveznosti in na pravice ali posebne pravice, ki so si 
jih pred tem pridobile pogodbenice v skladu z določbami tega 
sporazuma. 

V potrditev tega so podpisani predstavniki, ki so bili za to pravilno 
pooblaščeni, podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v Bruslju 19. oktobra 1970 v angleškem in francoskem 
jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem 
izvirniku, shranjenem v arhivu Vlade Združenih držav Amerike, ki 
pošlje overjeno kopijo vsaki vladi podpisnici in generalnemu 
sekretarju Organizacije Severnoatlantske pogodbe. 

Za Kraljevino Belgijo: 
Za Kanado: 
Za Kraljevino Dansko: 
Za Francijo: 

A. De STAERCKE 
Ross CAMPBELL 

H. HJORTH-NIELSEN 
F. De TRICORNOT DE ROSE 

"Pristop Francije k temu sporazumu se nikakor ne sme razlagati 
kot spreminjanje mnenja, ki ga ima ta država o sestavljeni vojaški 
organizaciji Atlantskega zavezništva in je razloženo v aide- 
memoiru francoske vlade z dne 8. in 10. marca 1966 ter naslovljeno 
na štirinajst drugih članic Zavezništva." 

Za Zvezno republiko Nemčijo: 
Za Kraljevino Grčijo: 
Za Italijo: 
Za Veliko vojvodstvo 
Luksemburg: 
Za Kraljevino Nizozemsko: 
Za Kraljevino Norveško: 
Za Portugalsko: 
Za Turčijo: 
Za Združeno kraljestvo Velika 
Britanija in Severna Irska: 
Za Združene države Amerike: 

W. G. GREVVE 
Ph. ANNINO CAVALIERATO 

Carlo de FERRARIIS SALZANO 

Lambert SCHAUS 
H. N. BOON 

Hakon Wexelsen FREIHOVV 
Albano NOGUEIRA 

Nuri BIRGI 

Bernard BURROWS 
Robert ELLSWORTH 
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4. člen 3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Republika Slovenija, ki je 29. marca 2004 postala članica 
Organizacije Severnoatlantske pogodbe, se je v pristopnih 
pogovorih za članstvo zavezala, da bo v šestih mesecih po 
polnopravnem članstvu ratificirala temeljne sporazume in 
protokole, ki zagotavljajo učinkovito delovanje organizacije, 
oziroma pristopila k njim. Med temi sporazumi je tudi Sporazum 
NATO o sporočanju tehničnih informacij za obrambne namene, ki 
je bil podpisan 19. oktobra 1970 v Bruslju in h kateremu mora 
Republika Slovenija pristopiti. 

Sporazum vladam pogodbenicam in Natovim organizacijam 
omogoča, da si z medsebojnim sporočanjem lastniških tehničnih 
informacij pomagajo pri obrambnih raziskavah, razvoju in 
proizvodnji vojaške opreme in materiala. Pri tem sodelovanju pa 
je treba lastnikom lastniških tehničnih informacij priznati njihove 
pravice in jih tudi zaščititi. 

Vsaka prejemnica lastniških tehničnih informacij je odgovorna za 
njihovo varovanje in mora preprečiti, da bi se te informacije komur 
koli sporočale, objavljale ali uporabljale brez pooblastila ali na 
način, ki bi lastniku povzročil škodo. Če pa lastnik utrpi škodo, 
ker jih je prejemnica brez odobritve razkrila ali uporabila, mu 
prejemnica plača odškodnino. 

Postopki, ki jih pogodbenice v okviru Severnoatlantskega sveta 
oblikujejo za izvajanje tega sporazuma, urejajo zlasti sporočanje, 
prejemanje in uporabo tehničnih informacij in udeležbo Natovih 
organizacij pri tem, ustanovitev in delovanje svetovalnega odbora. 

Vsaka prejemnica lastniškim tehničnim informacijam, ki jih prejme 
v skladu s tem sporazumom, določi najmanj tisto stopnjo zaupnosti, 
ki jim jo je določila vlada ali organizacija izvora. Določbe sporazuma 
se ne nanašajo na sporočanje ali uporabo tehničnih informacij, 
povezanih z jedrsko energijo. 

V skladu s 75. členom in drugim odstavkom 88. člena Zakona o 
zunanjih zadevah (Ur. I. RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno 
besedilo) sporazum ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Za izvajanje sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti 
veljavnih predpisov ter tudi ne zagotoviti dodatnih sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije. Sredstva za izvajanje sporazuma 
bo zagotovilo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz rednih 
sredstev. 

Sporazuma ni treba uskladiti s pravnim redom Evropskih 
skupnosti. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPREMENJENE KONVENCIJE 

0 USTANOVITVI EVROPSKE ORGANIZACIJE 

ZA SATELITSKE TELEKOMUNIKACIJE 

EUTELSAT (MKEOST) 

■EPA 1397 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2004-1811-0090 
Številka: 906-17/2002-2 
Ljubljana, 16.06.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 79. redni seji dne 16.06.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPREMENJENE 
KONVENCIJE O USTANOVITVI EVROPSKE 
ORGANIZACIJE ZA SATELITSKE TELEKOMUNIKACIJE 
EUTELSAT, 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo, 

Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Mojca Jarc, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
informacijsko družbo, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Aleksander Čičerov, državni podsekretar v Ministrstvu 
za zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPREMENJENE KONVENCIJE O 

USTANOVITVI EVROPSKE ORGANIZACIJE ZA 
SATELITSKE TELEKOMUNIKACIJE EUTELSAT 

1. člen 

Ratificira se Spremenjena konvencija o ustanovitvi Evropske 

organizacije za satelitske telekomunikacije EUTELSAT, podpisana 
na skupščini pogodbenic 20. maja 1999 v Cardiffu. 

2. člen 

Besedilo spremenjene konvencije se v izvirniku v angleškem 
jeziku ter prevodu v slovenskem jeziku glasi: 
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PREAMBULA 

Države pogodbenice te konvencije so se, 

poudarjajoč pomen satelitskih telekomunikacij za razvoj povezav 
med svojimi narodi in gospodarstvi ter željo po krepitvi sodelovanja 
na tem področju, 

upoštevajoč, da je bila Začasna evropska organizacija za 
telekomunikacije prek satelita "INTERIM EUTELSAT" 
ustanovljena zaradi delovanja vesoljskih segmentov za evropske 
satelitske telekomunikacijske sisteme, 

upoštevajoč ustrezne določbe Pogodbe o načelih delovanja držav 
pri raziskovanju in uporabi vesoljskega prostora, vključno z Luno 
in drugimi nebesnimi telesi, ki je bila sklenjena v Londonu, Moskvi 
in VVashingtonu 27. januarja 1967, 

v želji, da se nadaljujeta vzpostavljanje in upravljanje satelitskih 
telekomunikacijskih sistemov kot sestavnega dela 
čezevropskega telekomunikacijskega omrežja, ki bo vsem 
državam udeleženkam zagotavljal telekomunikacijske storitve 
brez vpliva na pravice in obveznosti držav pogodbenic ustreznih 
sporazumov Evropske unije in drugih mednarodnih sporazumov, 

priznavajoč potrebo po stalnem spremljanju, in če je potrebno, 
prilagajanju tehničnemu, gospodarskemu, zakonodajnemu in 
političnemu razvoju v Evropi in svetu ter zlasti voljo, da se 
operativne dejavnosti in z njimi povezana osnovna sredstva 
EUTELSAT-a prenesejo na družbo z omejeno odgovornostjo, ki 
naj se ustanovi v skladu z državno zakonodajo, pri čemer naj ta 
družba posluje na zdravi ekonomski in finančni podlagi ob 
upoštevanju sprejetih poslovnih načel in Dogovora, 

sporazumele o naslednjem: 

I. ČLEN 
(pomen izrazov) 

V tej konvenciji pomeni: 

a) "konvencija" Konvencijo o ustanovitvi Evropske organizacije 
za telekomunikacije prek satelita "EUTELSAT" skupaj s 
preambulo in prilogama, ki je bila vladam na voljo za podpis v 
Parizu 15. julija 1982, kot je bila pozneje spremenjena; 

b) "Začasni sporazum" Sporazum o ustanovitvi Začasne 
evropske organizacije za telekomunikacije prek satelita 
"INTERIM EUTELSAT", sklenjen v Parizu 13. maja 1977 med 
vladami ali priznanimi zasebnimi agencijami za upravljanje in 
deponiran pri francoski vladi; 

c) "Sporazum ECS" Dodatni sporazum k Začasnemu 
sporazumu, ki se nanaša na vesoljski segment satelitskega 
telekomunikacijskega sistema za fiksne storitve (ECS), 
sklenjen v Parizu 10. marca 1978; 

"pogodbenica" državo, v kateri je ta konvencija začela veljati 
ali se začasno uporablja; 

e) "generalni direktor EUTELSAT-a" vodjo izvršilnega organa 
EUTELSAT-a; 

"izvršilni sekretar EUTELSAT-a" vodjo sekretariata EUTELSAT- 
a; 

9) "družba Eutelsat S.A." pravno osebo, ustanovljeno po 
zakonodaji ene od pogodbenic; na začetku bo imela sedež v 
Franciji; 

h) "vesoljski segment" niz telekomunikacijskih satelitov in 
naprave za sledenje, telemetrijo, vodenje, nadzorovanje, 
spremljanje ter s tem povezane naprave in opremo za podporo 
delovanja teh satelitov; 

i) "satelitski sistem" enoto, sestavljeno iz vesoljskega segmenta 
in zemeljskih postaj, ki imajo dostop do tega vesoljskega 
segmenta; 

j) "telekomunikacije" vsak prenos, oddajanje ali sprejemanje 
znakov, signalov, pisnih znakov, slik in zvokov ali vseh vrst 
sporočil po žičnem, radijskem, optičnem ali drugem 
elektromagnetnem sistemu; 

k) "temeljna načela" načela iz odstavka a) III. člena te konvencije; 

I) "Dogovor" dogovor med EUTELSAT-om in družbo Eutelsat 
S.A., katerega namen je opredeliti razmerje med EUTELSAT- 
om in družbo Eutelsat S.A. in njune medsebojne obveznosti 
ter zlasti zagotoviti okvir, da bo lahko EUTELSAT v družbi 
Eutelsat S.A. nadziral in zagotavljal spoštovanje temeljnih 
načel. 

II. ČLEN 
(ustanovitev EUTELSAT-a in družbe Eutelsat S.A.) 

a) Pogodbenice ustanavljajo Evropsko organizacijo za satelitske 
telekomunikacije, v nadaljevanju EUTELSAT. 

b) i) Družba Eutelsat S.A. bo ustanovljena za upravljanje 
satelitskega sistema in zagotavljanje satelitskih storitev 
in v ta namen se bodo osnovna sredstva in operativne 
dejavnosti EUTELSAT-a prenesle na družbo Eutelsat S.A. 

ii) Poslovanje družbe Eutelsat S.A. urejajo njeni ustanovitveni 
dokumenti in zakonodaja kraja registracije družbe. 

iii) Vsaka pogodbenica, na ozemlju katere je sedež družbe 
Eutelsat S.A. ali v kateri so in/ali se upravljajo osnovna 
sredstva, sprejme v skladu z dogovori med pogodbenico 
in družbo Eutelsat S.A. take ukrepe, ki bi bili potrebni za 
lažjo ustanovitev in poslovanje družbe Eutelsat S.A. 

c) Razmerje med EUTELSAT-om in družbo Eutelsat S.A se določi 
v Dogovoru. 

d) Ustrezne določbe priloge A k tej konvenciji se uporabljajo 
zato, da se zagotovi nepretrgano nadaljevanje dejavnosti 
EUTELSAT-a in družbe Eutelsat S.A. 

III. ČLEN 
(cilji EUTELSAT-a) 

a) Glavni cilj EUTELSAT-a je zagotoviti, da družba Eutelsat S.A. 
spoštuje temeljna načela, določena v tem členu, zlasti: 

i) obveznosti zagotavljanja javnih storitev/univerzalnih 
storitev: te obveznosti veljajo za vesoljski segment in 
njegovo uporabo za zagotavljanje storitev, povezanih z 
javnim komutiranim telefonskim omrežjem; avdiovizualne 
storitve in prihodnje storitve bodo zagotovljene v skladu 
z ustreznimi državnimi predpisi in mednarodnimi 
sporazumi, zlasti določbami Evropske konvencije o 
čezmejni televiziji, ki upoštevajo koncept univerzalnih 
storitev in informacijske družbe; 

ii) pokrivanje celotne Evrope s satelitskim sistemom: družba 
Eutelsat S.A. si na ekonomski podlagi prizadeva, da bi 

22-junij 2004 35 poročevalec, št. 83 



VII. ČLEN 
(skupščina pogodbenic - sestava in zasedanja) 

Skupščino pogodbenic sestavljajo vse pogodbenice. 

Na zasedanju skupščine pogodbenic lahko ena pogodbenica 
zastopa drugo, vendar nobena ne more zastopati več kot 
dveh drugih pogodbenic. 

bila s pokrivanjem celotne Evrope s svojim satelitskim 
sistemom na voljo vsem območjem, kjer je v državah 
članicah potreba po komunikacijskih storitvah; 

a) 
iii) enako obravnavanje: pravično zagotavljanje storitev 

uporabnikom ob upoštevanju poslovne prilagodljivosti in b) 
v skladu z veljavno zakonodajo; 

iv) poštena konkurenca: družba Eutelsat S.A. bo upoštevala 
vse veljavne zakone in predpise v zvezi s pošteno c) 
konkurenco. 

b) Namen EUTELSAT-a je zagotoviti tudi nepretrgano veljavnost 
pravic in obveznosti po mednarodnem pravu, zlasti po 
Pravilniku o radiokomunikacijah za uporabo frekvenc, ki 
izhajajo iz upravljanja vesoljskega segmenta EUTELSAT-a, 
prenesenega na družbo Eutelsat S.A. 

IV. ČLEN 
(pravna osebnost) 

a) EUTELSAT je pravna oseba. 

b) EUTELSAT ima polno pravno sposobnost za opravljanje svoje 
dejavnosti in uresničevanje svojih ciljev in lahko zlasti: 

i) sklepa pogodbe; 

ii) pridobi, zakupi, ima v lasti premičnine in nepremičnine in 
razpolaga z njimi; 

iii) 

iv) 

V. ČLEN 
(stroški) 

a) EUTELSAT in družba Eutelsat S.A. skleneta dogovore o 
pokrivanju stroškov in izdatkov EUTELSAT-a v skladu z 
Dogovorom. 

b) Stroške, nastale pri ustanavljanju in delovanju sekretariata, 
vključno s, vendar ne samo, stroški najemnine in drugimi 
stroški vzdrževanja pisarniških prostorov, plačami in honorarji 
osebja, stroški organiziranja zasedanj skupščine pogodbenic, 
stroški posvetovanj med EUTELSAT-om in pogodbenicami in 
drugimi organizacijami ter stroški izvajanja ukrepov, ki jih 
sprejme EUTELSAT v skladu s III. členom za zagotovitev, da 
družba Eutelsat S.A. spoštuje temeljna načela, krije družba 
Eutelsat S.A. v skladu z odstavkom a) V. člena do višine, 
določene v Dogovoru. 

VI. ČLEN 
(sestava EUTELSAT-a) 

a) EUTELSAT sestavljata ta organa: 

i) skupščina pogodbenic; 

ii) sekretariat, ki ga vodi izvršilni sekretar. 

b) Vsak organ deluje v okviru pristojnosti, ki so mu zaupane s to 
konvencijo. 

Prvo redno zasedanje skupščine pogodbenic se skliče v 
enem letu po dnevu uveljavitve te konvencije. Redna 
zasedanja so nato vsaki dve leti, razen če skupščina 
pogodbenic na svojem rednem zasedanju ne odloči, da bo 
naslednje redno zasedanje kdaj drugič. 

d) Skupščina pogodbenic ima lahko tudi izredna zasedanja, če 
to zahteva ena ali več pogodbenic in to podpre najmanj ena 
tretjina pogodbenic ali če to zahteva družba Eutelsat S.A. V 
zahtevi za izredno zasedanje mora biti naveden namen 
zasedanja. 

e) Vsaka pogodbenica krije svoje stroške predstavljanja na 
zasedanjih skupščine pogodbenic. 

VIII. ČLEN 
(skupščina pogodbenic - postopek) 

a) Vsaka pogodbenica ima v skupščini pogodbenic en glas. Za 
pogodbenice, ki se vzdržijo glasovanja, se šteje, da niso 
glasovale. 

Odločitve o vsebinskih vprašanjih se sprejmejo, če zanje 
glasujeta najmanj dve tretjini prisotnih ali zastopanih 
pogodbenic, ki glasujejo. Pogodbenica, ki zastopa eno ali dve 
drugi pogodbenici, lahko po odstavku b) VII. člena te 
konvencije glasuje posebej za vsako pogodbenico, ki jo 
zastopa. 

c) Odločitve o postopkovnih vprašanjih se sprejmejo, če zanje 
glasuje navadna večina prisotnih pogodbenic, ki glasujejo, pri 
čemer ima vsaka po en glas. 

d) Zasedanje skupščine pogodbenic je sklepčno, če so prisotni 
predstavniki navadne večine vseh pogodbenic, pod pogojem, 
da je prisotna najmanj tretjina vseh pogodbenic. 

e) Skupščina pogodbenic sprejme svoj poslovnik, ki mora biti v 
skladu z določbami te konvencije in vključevati predvsem 
določbe o: 

i) izvolitvi predsedujočega in drugih visokih uradnikov; 

ii) sklicevanju zasedanj; 

iii) predstavljanju in akreditaciji; 

iv) postopkih glasovanja. 

IX. ČLEN 
(skupščina pogodbenic - naloge) 

Skupščina pogodbenic ima te naloge: 

a) preučuje in spremlja dejavnosti družbe Eutelsat S.A, ki se 
nanašajo na temeljna načela. Družba Eutelsat S.A. lahko v 
zvezi s tem daje priporočila, ki jih skupščina pogodbenic 
preuči; 

nastopa kot stranka v pravnih postopkih; 

sklepa sporazume z državami ali mednarodnimi 
organizacijami. 
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b) zagotavlja, da družba Eutelsat S.A. spoštuje temeljna načela 
v skladu z Dogovorom; 

c) sprejema odločitve o predlaganih spremembah Dogovora, 
pri čemer se o takih spremembah medsebojno dogovorijo 
vse pogodbenice Dogovora; 

d) sprejema ustrezne odločitve, s katerimi zagotovi nepretrgano 
veljavnost pravic in obveznosti po mednarodnem pravu, zlasti 
po Pravilniku o radiokomunikacijah za uporabo frekvenc, ki 
izhajajo iz upravljanja vesoljskega segmenta EUTELSAT-a, 
prenesenega na družbo Eutelsat S.A.; 

e) odloča o vprašanjih, ki zadevajo uradne odnose med 
EUTELSAT-om in državami ne glede na to, ali so pogodbenice 
ali ne, ali mednarodnimi organizacijami, zlasti pa sklene 
sporazum o sedežu, ki je naveden v odstavku XII. člena te 
konvencije; 

f) sprejema odločitve o vsakem predlogu o odpovedi te 
konvencije v skladu z odstavkom c) XIV. člena; 

g) obravnava pritožbe pogodbenic; 

h) v skladu s XIII. členom te konvencije sprejema sklepe o izstopu 
pogodbenice iz EUTELSAT-a; 

i) odloča o vsaki predlagani spremembi konvencije v skladu z 
določbami XIV. člena te konvencije in predloži družbi Eutelsat 
S.A. vse predlagane spremembe, ki bi lahko vplivale na 
izvajanje njenih dejavnosti. 

j) odloča o vsaki zahtevi za pristop, vloženi v skladu z 
odstavkom e) XVIII. člena te konvencije; 

k) v skladu z X. členom te konvencije odloča o imenovanju in 
razrešitvi izvršilnega sekretarja in na njegovo priporočilo 
določa številčnost, položaj in pogoje zaposlovanja celotnega 
osebja sekretariata ob ustreznem upoštevanju Dogovora; 

I) imenuje visokega uradnika sekretariata za vršilca dolžnosti 
izvršilnega sekretarja, kadar je ta odsoten ali ne more 
opravljati svojih nalog ali je njegovo mesto prosto; 

ni) sprejme letni ali dveletni proračun; 

n) v skladu z Dogovorom odobri spremembo kraja, kjer je družba 
Eutelsat S.A. 

X. ČLEN 
(sekretariat) 

a) Sekretariat vodi izvršilni sekretar, ki ga imenuje skupščina 
pogodbenic. 

b) Mandat izvršilnega sekretarja traja štiri leta, če skupščina 
pogodbenic ne odloči drugače. 

c) Skupščina pogodbenic lahko iz utemeljenega razloga razreši 
izvršilnega sekretarja pred iztekom njegovega mandata. 

Izvršilni -sekretar je zakoniti predstavnik EUTELSAT-a. Deluje 
v skladu z usmeritvami skupščine pogodbenic in je 
neposredno odgovoren za izvajanje vseh nalog sekretariata. 

e) Izvršilni sekretar imenuje osebje sekretariata, za kar pridobi 
soglasje skupščine v skladu z odstavkom k) IX. člena. 

f) Če je mesto izvršilnega sekretarja prosto ali če je izvršilni 
sekretar odsoten ali ne more opravljati svojih dolžnosti, ima 
vršilec dolžnosti izvršilnega sekretarja, ki ga pravilno imenuje 
skupščina pogodbenic, pristojnosti izvršilnega sekretarja po 
tej konvenciji. 

g) Izvršilni sekretar in osebje sekretariata ne smeta storiti ničesar, 
kar bi bilo nezdružljivo z njunimi odgovornostmi do EUTELSAT- 
a. 

XI. ČLEN 
(pravice in obveznosti) 

a) Pogodbenice uveljavljajo pravice in izpolnjujejo obveznosti iz 
te konvencije tako, da v celoti spoštujejo in razvijajo njena 
načela in določbe. 

b) Pogodbenice se lahko udeležujejo vseh konferenc in srečanj, 
na katerih imajo pravico sodelovati v skladu z določbami te 
konvencije, in vseh drugih srečanj, ki jih skliče EUTELSAT ali 
potekajo pod njegovim pokroviteljstvom, v skladu z njegovimi 
dogovori o teh srečanjih ne glede na to, kje potekajo. 

c) Pred vsako tako konferenco ali srečanjem zunaj države 
sedeža EUTELSAT-a mora izvršilni sekretar zagotoviti, da 
dogovori z državo gostiteljico o vsaki konferenci ali srečanju 
vsebujejo določbo o vstopu vanjo in bivanju v njej 
predstavnikov vseh pogodbenic, ki imajo pravico sodelovati, 
dokler traja taka konferenca ali srečanje. 

XII. ČLEN 
(sedež EUTELSAT-a, privilegiji, oprostitve, imunitete) 

a) Sedež EUTELSAT-a je v Franciji. 

b) V okviru dejavnosti, določenih s to konvencijo, sta EUTELSAT 
in njegovo premoženje na ozemlju pogodbenic oproščena 
davkov na dohodek in neposrednih davkov na premoženje 
ter carinskih dajatev. 

c) Vsaka pogodbenica v skladu s protokolom iz tega odstavka 
podeli EUTELSAT- u, njegovim visokim uradnikom in drugim 
uslužbencem, navedenim v omenjenem protokolu, 
pogodbenicam in njihovim predstavnikom ter osebam, ki 
sodelujejo v arbitražnem postopku, ustrezne privilegije, 
oprostitve in imunitete. 
Zlasti pa vsaka pogodbenica podeli tem osebam 
procesnopravno imuniteto za storjena dejanja ali pisano ali 
govorjeno besedo pri opravljanju njihovih nalog in v mejah 
njihovih dolžnosti v obsegu in primerih, predvidenih v protokolu 
iz tega odstavka. Pogodbenica, na ozemlju katere je sedež 
EUTELSAT-a, z EUTELSAT-om čimprej sklene oziroma 
odvisno od primera obnovi sporazum o sedežu, ki se nanaša 
na privilegije, oprostitve in imunitete. Druge pogodbenice prav 
tako čimprej sklenejo protokol, ki se nanaša na privilegije, 
oprostitve in imunitete. Sporazum o sedežu in protokol določata 
pogoje, pod katerimi prenehata veljati, in sta neodvisna od te 

■ konvencije. 
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XIII. ČLEN 
(izstop) 

a) Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli prostovoljno izstopi iz 
EUTELSAT-a s pisnim obvestilom depozitarju, kot je določeno 
v XXI. členu. Tak izstop začne veljati tri mesece po datumu, 
ko depozitar prejme obvestilo. 

b) Če se pokaže, da pogodbenica ni izpolnila katere od svojih 
obveznosti iz te konvencije, lahko skupščina pogodbenic, 
potem ko prejme obvestilo o tem ali na lastno pobudo in ko 
preuči pojasnila, ki jih je predložila pogodbenica, sklene, če 
ugotovi, da obveznost ni bila izpolnjena, da se šteje, da je ta 
pogodbenica izstopila iz EUTELSAT-a in da z dnem, ko je 
takšna odločitev sprejeta, ta konvencija preneha veljati za to 
pogodbenico. Skupščina pogodbenic lahko zaradi tega skliče 
izredno zasedanje. 

c) Pogodbenica, kije izstopila ali za katero se šteje, daje izstopila 
iz EUTELSAT-a, nima več nobene pravice do predstavljanja 
v skupščini pogodbenic in nobene obveznosti ali odgovornosti 
po dnevu dejanskega izstopa, razen odgovornosti, ki izhajajo 
iz dejanj ali opustitev pred tem datumom. 

d) O vsakem uradnem obvestilu o izstopu in vsakem sklepu o 
izstopu depozitar takoj obvesti vse pogodbenice. 

XIV. ČLEN 
(spremembe in odpoved) 

a) Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe te konvencije 
in jih pošlje izvršilnemu sekretarju, ki predloge takoj razpošlje 
vsem pogodbenicam. 
Skupščina pogodbenic obravnava predlagane spremembe 
najprej po šestih mesecih po tem, ko so bile razposlane, pri 
čemer ustrezno upošteva priporočila družbe Eutelsat S.A., 
katere stališča pridobi, če bi predlagana sprememba 
konvencije lahko vplivala na opravljanje njenih dejavnosti. 
Skupščina pogodbenic lahko v posebnih primerih skrajša to 
obdobje s sklepom, sprejetim v skladu s postopkom, ki je 
predviden za vsebinska vprašanja. 

b) Če skupščina pogodbenic sprejme spremembo, začne ta 
veljati sto dvajset dni po tem, ko depozitar prejme obvestila o 
sprejetju od dveh tretjin držav, ki so bile pogodbenice na dan, 
ko jo je sprejela skupščina pogodbenic. Ko sprememba začne 
veljati, postane zavezujoča za vse pogodbenice. 

c) Pogodbenice lahko ukinejo EUTELSAT s tem, da to konvencijo 
odpove dvetretjinska večina vseh pogodbenic. 

d) Odpoved te konvencije ne vpliva na nadaljnji obstoj družbe 
Eutelsat S.A. 

e) Če ni drugače dogovorjeno z družbo Eutelsat S.A., ni mogoče 
sprejeti nobenega sklepa o ukinitvi EUTELSAT-a po odstavku 
c) tega člena, dokler povsem ne prenehajo mednarodne 
pravice in obveznosti iz odstavka b) III. člena. 

XV. ČLEN 
(reševanje sporov) 

a) Vsak spor med pogodbenicami ali med EUTELSAT-om in eno 
ali več pogodbenicami, ki se nanaša na razlago ali uporabo te 
konvencije, se predloži arbitraži v skladu z določbami priloge 
B h konvenciji; če ga ni bilo mogoče drugače rešiti v enem 
letu od dneva, ko je ena pogodbenica v sporu sporočila drugi, 
da namerava spor rešiti s pogovori. 

b) Vsak spor, ki se nanaša na razlago in uporabo te konvencije 
in nastane med pogodbenico in državo, ki ni več pogodbenica, 
ali med EUTELSAT-om in državo, ki ni več pogodbenica, in ki 
nastane potem, ko omenjena država ni več pogodbenica, 
se predloži arbitraži v skladu z določbami priloge B k tej 
konvenciji, če spora ni bilo mogoče rešiti drugače v enem letu 
od dneva, ko je pogodbenica v sporu sporočila drugi, da 
namerava tak spor rešiti s pogovori, če se država, ki ni več 
pogodbenica, s tem strinja. Če kaka država ni več 
pogodbenica po tem, ko se spor, v katerem je udeležena, v 
skladu z odstavkom a) tega člena predloži arbitraži, se 
arbitraža nadaljuje in konča. 

XVI. ČLEN 
(podpis - pridržki) 

a) Vsaka država, katere uprava za telekomunikacije ali priznana 
zasebna agencija za upravljanje je podpisnica ali ima pravico 
postati podpisnica Začasnega sporazuma, lahko postane 
pogodbenica te konvencije s: 

i) podpisom brez pridržka ratifikacije, sprejetja ali potrditve 
ali 

ii) podpisom s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali potrditve, 
ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali potrditev, ali 

iii) pristopom. 

b) Konvencija je na voljo za podpis v Parizu od 15. julija 1982 do 
uveljavitve, potem pa se lahko k njej pristopi. 

c) V zvezi s to konvencijo ni mogoč noben pridržek 

XVII. ČLEN 
(začetek veljavnosti) 

a) Konvencija začne veljati šestdeset dni po dnevu, ko jo 
podpišeta dve tretjini držav v skladu s pododstavkom i) 
odstavka a) XVI. člena te konvencije ali ko jo ratificirata, 
sprejmeta ali potrdita dve tretjini držav, ki so imele na dan, ko 
je bila na voljo za podpis, jurisdikcijo nad podpisnicami 
Začasnega sporazuma, če imajo omenjene podpisnice ali 
podpisnice, ki jih te imenujejo za Sporazum ECS, najmanj 
dvetretjinski finančni delež po Sporazumu ECS. 

b) Konvencija ne začne veljati prej kot v osmih mesecih po 
dnevu, ko je bila na voljo za podpis. Konvencija ne začne 
veljati, če ni podpisana, ratificirana, sprejeta ali potrjena v 
skladu z odstavkom a) tega člena v šestintridesetih mesecih 
od dneva, ko je bila na voljo za podpis. 

c) Če kaka država deponira listino o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi 
ali pristopu po dnevu uveljavitve te konvencije, začne 
konvencija zanjo veljati z dnem deponiranja omenjene listine. 

d) Takoj po uveljavitvi se ta konvencija začasno uporablja za 
vsako državo, ki jo je podpisala s pridržkom ratifikacije, 
sprejetja ali potrditve in ki je to zahtevala ob podpisu ali 
kadarkoli pozneje pred njeno uveljavitvijo. Začasna uporaba 
preneha: 

i) ko omenjena država deponira listino o ratifikaciji, sprejetju 
ali odobritvi, ali 

ii) po preteku dveh let od dneva uveljavitve te konvencije, 
če je omenjena država ni ratificirala, sprejela ali potrdila, 
ali 
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iii) pred iztekom časa, navedenega v pododstavku ii) tega 
odstavka, po prejemu uradnega obvestila omenjene 
države o njeni odločitvi, da konvencije ne bo ratificirala, 
sprejela ali potrdila. 

Če začasna uporaba preneha na podlagi pododstavka ii) ali 
iii) tega odstavka, pravice in obveznosti pogodbenice ureja 
odstavek c) XIII. člena konvencije. 

e) Ko začne veljati, ta konvencija nadomesti in razveljavi Začasni 
sporazum. 
Nobena določba te konvencije pa ne posega v pravice ali 
obveznosti, ki jih je pogodbenica že pridobila kot podpisnica 
Začasnega sporazuma. 

XVIII. ČLEN 
(pristop) 

a) Vsaka država, katere uprava za telekomunikacije ali priznana 
zasebna agencija za upravljanje je bila podpisnica ali je imela 
pravico postati podpisnica Začasnega sporazuma na dan, 
ko je bila konvencija na voljo za podpis, lahko k njej pristopi 
od dneva, ko ni bila več na voljo za podpis, do dveh let po 
njeni uveljavitvi. 

b) Določbe odstavkov od c) do e) tega člena se uporabljajo za 
prošnje za pristop, ki jih vložijo te države: 

i) država, katere uprava za telekomunikacije ali priznana 
zasebna agencija za upravljanje je bila podpisnica ali je 
imela pravico postati podpisnica Začasnega sporazuma 
na dan, ko je bila konvencija na voljo za podpis, in ni 
postala pogodbenica konvencije v skladu z določbami 
pododstavka i) ali ii) odstavka a) XVI. člena te konvencije 
ali odstavka a) tega člena; 

ii) vsaka druga evropska država, ki je članica Mednarodne 
telekomunikacijske zveze in želi pristopiti h konvenciji po 
njeni uveljavitvi. 

c) Vsaka država, ki želi pristopiti k tej konvenciji pod pogoji iz 
odstavka a) tega člena ("država prosilka"), o tem pisno obvesti 
izvršilnega sekretarja in mu pošlje vse podatke v zvezi s 
prošnjo. 

d) Izvršilni sekretar prejme prošnjo za pristop države prosilke 
in jo predloži skupščini pogodbenic. 

e) Skupščina pogodbenic odloči o prošnji države prosilke v šestih 
mesecih po dnevu, ko je izvršilni sekretar odločil, da ima vse 
podatke, potrebne po odstavku c) tega člena. Odločitev 
izvršilnega sekretarja se takoj sporoči skupščini pogodbenic. 
Skupščina pogodbenic odloči s tajnim glasovanjem in v skladu 
s postopkom odločanja o vsebinskih vprašanjih. V zvezi s 
tem se lahko skliče izredno zasedanje skupščine pogodbenic. 

Izvršilni sekretar uradno obvesti državo prosilko o pogojih za 
pristop, ki jih je določila skupščina pogodbenic in so navedeni 
v protokolu, priloženem listini o pristopu, ki jo omenjena država 
deponira pri depozitarju. 

XIX. ČLEN 
(odgovornost) 

^°bena pogodbenica ni individualno odgovorna za dejanja in 
°bveznosti EUTELSAT-a, razen če taka odgovornost ne izhaja iz 

pogodbe, katere pogodbenici sta omenjena pogodbenica in 
država, ki zahteva odškodnino. V tem primeru EUTELSAT 
odškoduje zadevno pogodbenico za vsako tako odgovornost, 
razen če pogodbenica ni izrecno prevzela obveznosti, da sama 
prevzame tako odgovornost. 

XX. ČLEN 
(razne določbe) 

a) Uradna in delovna jezika EUTELSAT-a sta angleški in francoski 
jezik. 

b) EUTELSAT sodeluje pri vprašanjih skupnega pomena z 
Organizacijo združenih narodov in njenimi specializiranimi 
agencijami, zlasti z Mednarodno telekomunikacijsko zvezo 
ter z drugimi mednarodnimi organizacijami, in pri tem upošteva 
splošne usmeritve skupščine pogodbenic. 

c) V skladu z Resolucijo 1721 (XVI) Generalne skupščine 
Združenih narodov pošilja EUTELSAT letna poročila o svojih 
dejavnostih v vednost generalnemu sekretarju Združenih 
narodov in ustreznim specializiranim agencijam. Letno poročilo 

, pošlje tudi družbi Eutelsat S.A. 

XXI. ČLEN 
(depozitar) 

a) Vlada Francoske republike je depozitar te konvencije, pri 
katerem so deponirane listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi 
ali pristopu, prošnje za začasno uporabo in uradna obvestila 
o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi sprememb in odločitve o 
izstopu iz EUTELSAT-a ali o prenehanju začasne uporabe te 
konvencije. 

b) Konvencija se deponira v arhivu depozitarja. Depozitar pošlje 
overjene kopije besedila konvencije vsem državam, ki so jo 
podpisale ali so deponirale svoje listine o pristopu, in 
Mednarodni telekomunikacijski zvezi. 

c) Depozitar takoj obvesti vse države, ki so podpisale to 
konvencijo ali so k njej pristopile, in po potrebi Mednarodno 
telekomunikacijsko zvezo o: 

i) vsakem podpisu konvencije; 

ii) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi 
ali pristopu; 

iii) začetku šestdesetdnevnega obdobja, navedenega v 
odstavku a) XVII. člena konvencije; 

. iv) uveljavitvi konvencije; 

v) vsaki prošnji za začasno uporabo po odstavku d) XVII. 
člena konvencije; 

vi) imenovanju izvršilnega sekretarja po odstavku a) X. člena 
konvencije; 

vii) sprejemu in uveljavitvi vsake spremembe konvencije: 
t 

viii) vsakem uradnem obvestilu o izstopu; 

ix) vsaki odločitvi skupščine pogodbenic po odstavku b) XIII. 
člena konvencije, da se šteje, da je pogodbenica izstopila 
iz EUTELSAT-a; 
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x) vseh drugih uradnih obvestilih in sporočilih v zvezi s 
konvencijo. 

d) Po uveljavitvi te konvencije pošlje depozitar njeno overjeno 
kopijo Sekretariatu Združenih narodov, da jo registrira in 
objavi v skladu s 102. členom Ustanovne listine Združenih 
narodov. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so jih za to pravilno 
pooblastile njihove vlade', podpisali to konvencijo. 

Na voljo za podpis v Parizu petnajstega julija 
tisoč devetsto dvainosemdeset v enem izvirniku v angleškem 
in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni. 

PRILOGA A 

(prehodne določbe) 

1. Nepretrgano nadaljevanje dejavnosti 

a) Vsak sporazum, ki ga sklene EUTELSAT in velja na dan 
ustanovitve družbe Eutelsat S.A., velja še naprej, razen če ni 
in dokler ni spremenjen ali razveljavljen v skladu z določbami 
tega sporazuma. Vsaka odločitev, ki jo sprejme EUTELSAT in 
velja na dan ustanovitve družbe Eutelsat S.A, velja še naprej, 
razen če se ne in dokler se ne spremeni ali razveljavi. 

b) Če ima ob ustanovitvi družbe Eutelsat S.A katerikoli organ 
EUTELSAT-a začeto, pa nedokončano nalogo, za katero ima 
pooblastilo ali jo mora opraviti, izvršilni sekretar ali prvi izvršilni 
direktor družbe Eutelsat S.A. v okviru svojih pooblastil in v 
skladu z dogovori, sklenjenimi med EUTELSAT-om in družbo 
Eutelsat S.A., nadomesti ta organ, da bi se omenjena naloga 
lahko končala. 

2. Način prenosa 

a) EUTELSAT sklene sporazum o prenosu ("Sporazum o 
prenosu") z družbo Eutelsat S.A. za prenos kakršnihkoli ali 
vseh sredstev in obveznosti v zvezi s svojo dejavnostjo (kot 
je podrobneje določeno v Sporazumu o prenosu) na družbo 
Eutelsat S.A. ("prenos"). 

b) Prenos povzroči splošen prenos vseh pravic, lastninske 
pravice, obresti in koristi ter vseh obveznosti in odgovornosti 
v zvezi s tako prenesenimi sredstvi in obveznostmi, pri čemer 
tako prenesena sredstva in obveznosti pomenijo celotno in 
samostojno dejavnost. Tak prenos mora imeti enak učinek 
kot odstop dejavnosti ("scission") po členu 382 et seq. 
francoskega zakona št. 66-537 z dne 24. julija 1966 o 
gospodarskih družbah, razen da nobena obveznost in 
formalnost, ki po tem zakonu navadno zavezuje prenosnika 
(societe apporteuse), ne velja za EUTELSAT. 

c) Zlasti in brez vpliva na zgornje določbe začne prenos veljati 
erga omnes na dan, določen v Sporazumu o prenosu, pri 
čemer ni potrebno nobeno uradno obvestilo, privolitev ali 

odobritev katerekoli osebe, vključno z osebo, do katere 
obstaja kakršnakoli obveznost ali odgovornost. Prenos začne 
veljati na isti način za katerokoli osebo, s katero je EUTELSAT 
sklenil kakršenkoli sporazum vrste intuitu personae. 

3. Upravljanje 

a) V zvezi s točko c) 2. odstavka zgoraj ima vse osebje 
izvršilnega organa EUTELSAT-a pravico do premestitve v 
družbo Eutelsat S.A., osebe, ki bodo uresničile to pravico, pa 
bodo na dan premestitve imele pogoje zaposlitve, najmanj 
enake pogojem, ki so jih imele tik pred dnevom premestitve, 
če so v skladu s francoskim pravom. 

b) Osebam, ki so na dan prenosa prejemale izplačila v skladu s 
pravilnikom o pokojninskem zavarovanju EUTELSAT-a, se ta 
izplačila še naprej plačujejo v skladu z vsemi ustreznimi 
določbami tega pravilnika, ki so veljale na dan prenosa. 

c) V zvezi z osebami, ki so na dan prenosa pridobile pravico do 
prejemanja izplačil v skladu s pravilnikom o pokojninskem 
zavarovanju EUTELSAT-a, se ukrene vse potrebno, da 
ohranijo te pravice. 

d) V skladu z določbami 1. odstavka te priloge za osebje še 
naprej veljajo veljavni pogoji zaposlitve, dokler družba Eutelsat 
S.A. ne določi novih pogojev. 

e) Dokler prvi predsednik direkcije družbe Eutelsat S.A. in prvi 
izvršilni sekretar ne prevzameta svojih dolžnosti, jih opravlja 
generalni direktor EUTELSAT-a. 

4. Prenos nalog EUTELSAT-a na družbo Eutelsat S.A. 
in na izvršilnega sekretarja 

a) Na dan ustanovitve družbe Eutelsat S.A. in sekretariata 
generalni direktor EUTELSAT-a o tem obvesti vse, ki jih to 
zadeva. 

b) Generalni direktor EUTELSAT-a kot zakoniti zastopnik 
EUTELSAT-a ukrene vse za pravočasni prenos vseh pravic 
in obveznosti, ki jih je pridobil EUTELSAT, na družbo Eutelsat 
S.A. in izvršilnega sekretarja. 

Države članice EUTELSAT-a: Avstrija, Belgija, Ciper, Danska, Finska. 
Francija, ŠNemčija (Zvezna republika) Ć, Grčija, Islandija, Irska, Italija. 
Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monako, Nizozemska, Norveška, 
Portugalska, San Marino, Španija, Švedska, Švica. Turčija, Združeno 
kraljestvo, Vatikanska mestna država, Jugoslavija. 
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PRILOGA B 

(arbitražni postopek) 

1. Za odločanje o vsakem sporu iz XV. člena te konvencije se v 
skladu s spodnjimi odstavki ustanovi arbitražno sodišče. 

2. Vsaka pogodbenica te konvencije se v arbitraži lahko pridruži 
eni ali drugi stranki v sporu. 

3. Arbitražno sodišče sestavljajo trije člani. Vsaka stranka v 
sporu imenuje enega razsodnika v dveh mesecih od dneva, 
ko je ena stranka prejela zahtevo, da se spor predloži arbitraži. 
Če se v XV. členu konvencije zahteva, da se stranki v sporu 
dogovorita o tem, da se spor predloži arbitraži, se dvomesečni 
rok računa od dneva, ko je bil dosežen ta dogovor. Prva dva 
razsodnika imenujeta tretjega razsodnika, ki je predsedujoči 
arbitražnega sodišča, v dveh mesecih po tem, ko je bil 
imenovan drugi razsodnik. Če eden od prvih dveh razsodnikov 
ni imenovan v predpisanem roku, ga na zahtevo ene ali druge 

stranke imenuje predsednik Meddržavnega sodišča, če se 
stranki s tem ne strinjata, pa generalni sekretar Stalnega 
arbitražnega sodišča. Isti postopek se uporabi, če 
predsedujoči arbitražnega sodišča ni imenovan v 
predpisanem roku. 

4. Arbitražno sodišče določi svoj sedež in svoj poslovnik. 

5. Vsaka stranka krije stroške za razsodnika, ki ga je imenovala, 
in stroške zastopanja pred arbitražnim sodiščem. Stroški za 
predsedujočega arbitražnega sodišča se delijo enako med 
strankama v sporu. 

6. Arbitražno sodišče sprejme odločitev z večino glasov svojih 
članov, ki se ne smejo vzdržati glasovanja. Ta odločitev je 
dokončna in obvezna za stranki v sporu in zoper njo ni mogoča 
pritožba. Stranki morata takoj ravnati v skladu z odločitvijo. 
Ob sporu v zvezi z njenim pomenom ali obsegom jo mora 
arbitražno sodišče razložiti na zahtevo katerekoli stranke v 
sporu. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje spremenjene konvencije skrbi Ministrstvo za Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
informacijsko družbo. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Republika Slovenija je na podlagi nasledstva polnopravna 
pogodbenica "Konvencije o ustanovitvi Evropske organizacije za 
telekomunikacije prek satelita" (EUTELSAT - "European Telecom- 
munications Satellite Organization", Evropska organizacija za 
satelitske telekomunikacije), podpisane v Parizu dne 15. julija 
1982. Sočasno s konvencijo o ustanovitvi organizacije, ki je začela 
veljati 1. septembra 1985, je bil sprejet še Sporazum o delovanju 
omenjene organizacije (Operativni sporazum), ki je uredil 
predvsem kapitalska in investicijska vprašanja v zvezi z 
delovanjem EUTELSAT. Vsaka država pogodbenica je v 
organizaciji imela svojega "podpisnika" ("signatory"), ki je 
neposredno izvajal pogodbene pravice in dolžnosti. 

Republika Slovenija je leta 1999 na Skupščini držav pogodbenic 
EUTELSAT-a v Cardiffu glasovala za prestrukturiranje organizacije 
s sprejemom besedila "Spremenjene konvencije o ustanovitvi 
evropske organizacije za satelitske telekomunikacije EUTELSAT". 
Za pridobitev statusa pogodbenice Spremenjene konvencije 
EUTELSAT in njeno pravno uveljavitev v Republiki Sloveniji je 
poleg glasovanja potrebna še ratifikacija. 

S spremenjeno konvencijo EUTELSAT se i/se premoženje, 
operativne dejavnosti in povezane obveznosti prenašajo iz 
mednarodne medvladne organizacije EUTELSAT kot subjekta 
mednarodnega prava na podjetje Eutelsat S.A., ki je podjetje, 
ustanovljeno po notranjem pravu ene od pogodbenic konvencije, 
t.j. notranje-pravni subjekt, ki v začetku deluje v Franciji. 

Novoustanovljena mednarodna medvladna organizacija 
EUTELSAT IGO v skladu s Spremenjeno konvencijo skrbi zlasti 
za to, da podjetje Eutelsat S.A. pri svoji dejavnosti spoštuje temeljna 
načela, opredeljena v členu III te konvencije: univerzalne in javne 

storitve, vseevropsko pokrivanje s satelitskim sistemom, 
nediskriminacija in konkurenca. Poleg tega mednarodna 
organizacija EUTELSAT opravlja nekatere specifične naloge na 
mednarodnopravni ravni, zlasti glede radijskih frekvenc v okviru 
Mednarodne telekomunikacijske zveze (ITU). 

Dosedanji "podpisniki" s spremenjeno konvencijo EUTELSAT 
postanejo delničarji v novem podjetju Eutelsat S.A. - iz Republike 
Slovenije je to RTVS. Vse pomembnejše funkcije EUTELSAT-a pa 
se navezujejo na Skupščino držav pogodbenic, kije na zasedanju 
v Cardiffu sprejela še posebno Resolucijo o začasni uporabi 
spremenjene konvencije EUTELSAT, kar posebej določa tudi XVII. 
člen same spremenjene konvencije. 

Spremenjeno konvencijo EUTELSAT naj ratificira Državni zbor 
Republike Slovenije v skladu s 75. členom Zakona o zunanjih 
zadevah (Uradni list RS, št. 113/03-uradno prečiščeno besedilo). 

Spremenjena konvencija EUTELSAT ne zahteva spremembe 
veljavnih predpisov oziroma sprejetja novih. 

Spremenjena konvencija EUTELSAT je namenjena notranji 
reorganizaciji mednarodne organizacije in ne nalaga novih 
materialnih obveznosti. 

Sprejetje in izvajanje Spremenjene konvencije ne bo zahtevalo 
dodatnih finančnih sredstev. 

Spremenjena konvencija EUTELSAT ni predmet usklajevanja s 
pravnim redom Evropske unije. 
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Obvestila 

0 SPREMEMBAH SESTAVE DELOVNIH TELES 

DRŽAVNEGA ZBORA 

- Komisija za poslovnik 

- Komisija za evropske zadeve 

- Ustavna komisija 

- Odbor za zunanjo politiko 

- Odbor za obrambo 

- Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide 

- Mandatno-volilna komisija 

- Odbor za zadeve Evropske unije 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Oddelek za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

Datum: 21. maj 2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 38 

DELOVNO TELO KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE 

(poslanska skupina se črta iz sestave) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 21.5. 2004 DALJE 

Na podlagi sklepa kolegija predsednika Državnega zbora z dne 21.5.2004 se 
Pti Stranke mladih Slovenije črta iz sestave Komisije za poslovnik, tako da ima 
Komisija predsednika, podpredsednika in 10 članov. 
Zveza:Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za 
poslovnik (Url RS, št. 109/2000, 3X001,39/2002, 63/2002; Poročevalec št. 
110/2002). 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Oddelek za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

Datum: 21.5.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 39 

DELOVNO TELO KOMISIJA ZA EVROPSKE ZADEVE 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE 

(poslanska skupina se črta iz sestave) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 21.5.2004 DALJE 

Na podlagi sklepa kolegija predsednika Državnega zbora z dne 21.5.2004 se 
PS Stranke mladih Slovenije črta iz sestave Komisije za evropske zadeve, 
tako da ima Komisija predsednika, podpredsednika in 7 članov. 
Zveza: Odlok o ustanovitvi Komisije Državnega zbora Republike Slovenije za 
evropske zadeve (Url RS, št. 24/20(11; Poročevalec št. 2/2003). 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Oddelek za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

Datum: 21.5.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 40 

DELOVNO TELO USTAVNA KOMISIJA 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE 

(poslanska skupina se črta iz sestave) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 21.5.2004 DALJE 

Na podlagi sklepa kolegija predsednika Državnega zbora z dne 21.5.2004 se 
PS Stranke mladih Slovenije črta iz sestave Ustavne komisije, tako da ima 
Komisija predsednika, podpredsednika in 21 članov. 
Zveza: Odlok o ustanovitvi Ustavne Komisije Državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur.l. RS, št. 86/2001, 59/2002; Poročevalec št. 2/2003 in 27/2003). 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Oddelek za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

Datum: 21.5.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 41 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE 

(poslanska skupina se črtata iz sestave) 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 21.5.2004 DALJE 

Na podlagi sklepa kolegija predsednika Državnega zbora z dne 21.5.2004 se 
PS Stranke mladih Slovenije črta iz sestave Odbora za zunanjo politiko tako, 
da ima Odbor predsednika, dva podpredsednika in 20 članov. 
Zveza: Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za 
zunanjo politiko (Uri RS, št. 109/2000, 3/2001, 24/2001,62/2001 in 20/2002). 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Oddelek za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

Datum: 21. maj 2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 42 

DELOVNO TELO ODBOR ZA OBRAMBO 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE 

(poslanska skupina se črta iz sestave) 

SAMOSTOJNI POSLANEC IGOR ŠTEMBERGER 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 21.5. 2004 DALJE 

Na podlagi sklepa kolegija predsednika Državnega zbora z dne 21.5.2004 se 
PS Stranka mladih Slovenije črta iz sestave Odbora za obrambo; v Odboru 
sodeluje kot član samostojni poslanec. 
Zveza: Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za 
obrambo (Ur.l. RS, št. 109/2000, 3/2001, 13/2001, 24/2001; Poročevalec št. 
94/2002 in 8/2003). 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Oddelek za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

Datum: 21.5.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA* ŠT. 43 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO 
POLITIKO IN INVALIDE 

POSLANSKA SKUPINA STRANKA MLADIH SLOVENIJE 

(poslanska skupina IMA V SESTAVI ENEGA (1) ČLANA) 

SAMOSTOJNI POSLANEC- 
KOT PODPREDSEDNIK 

IGOR ŠTEMBERGER 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 21.5. 2004 DALJE 

Na podlagi sklepa kolegija predsednika Državnega zbora z dne 21.5.2004 ima 
PS Stranke mladih Slovenije v sestavi Odbora za zdravstvo, delo, družino, 
socialno politiko in invalide 1 člana; v Odboru sodeluje samostojni poslanec - 
kot podpredsednik. 
Zveza: Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za 
zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide (Uri RS, št. 109/2000, 
3/2001, 62/2001; Poročevalec št. 8/2003 in 103/2003). 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Oddelek za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

Datum: 21.5.2004 

OBVESTILO O SPREMEMBI SESTAVE DELOVNEGA TELESA ŠT. 44 

DELOVNO TELO MANDATNO-VOLILNA KOMISIJA 

POSLANSKA SKUPINA NOVE SLOVENIJE 

NOVI ČLAN IVAN MAMIĆ 

DOSEDANJI ČLAN mag. JANEZ DROBNIČ 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 21.5. 2004 DALJE 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Oddelek za volitve, imenovanja 
in administrativne zadeve 

Datum: 21.5.2004 

OBVESTILO O USTANOVITVI IN SESTAVI DELOVNEGA TELESA ŠT. 45 

DELOVNO TELO ODBOR ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE 
IME IN PRIIMEK POSLANSKA SKUPINA 

PREDSEDNIK LJUBO GERMIČ LIBERALNE DEMOKRACIJE SLOVENIJE 
PODPREDSEDNIKA dr. MIHAEL BREJC SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 

ALOJZ SOK NOVE SLOVENIJE 
ČLANI LIBERALNE DEMOKRACIJE SLOVENIJE 

ANTON ANDERLIČ 
ROMAN JAKIČ 
mag. BLA2 KAVČIČ . 
LIDIJA MAJNIK 
DOR1JAN MARŠIČ 
MAJDA ŠIRCA 
DUŠAN VUČKO 
JAŠA ZLOBEC LUKIČ 

SLOVENSKE DEMOKRATSKE STRANKE 
RUDOLF PETAN 
FRANC PUKŠIČ 
mag. ANDREJ VIZJAK 

ZDRUŽENE LISTE SOCIALNIH DEMOKRATOV 
FRANC (Feri) HORVAT 
AURELIO JURI 
mag. MAJDA POTRATA 

SLOVENSK LJUDSKE STRANKE 
mag. JANEZ KRAMBERGER 
FRANCI ROKAVEC 

NOVE SLOVENIJE 
mag. JANEZ DROBNlC 

DEMOKRATIČNE STRANKE UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
IVAN KEBRIČ 
ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI SLOVENSKE NACIONALNE STRANKE 

STRANKE MLADIH SLOVENIJE 
MARKO DIACI 

Poslanca italijanske in madžarske narodne skupnosti 
MARIA POZSONEC 

Odlok o ustanovitvi Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za zadeve Evropske unije in 
Sklep o imenovanju predsednika in podpredsednikov Odbora Državnega zbora Republike 
Slovenije za zadeve Evropske unije, sprejeta na 36.seji Državnega zbora, dne 21.maja 2004; 
imena na podlagi obvestil poslanskih skupin. 
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Naročilnica 

Ime in priimek:   . .—=—   —=«=—=——==—r^-.-^^===^^====-   = I 

: 

Telefon: Poštna številka:——„—L "■■ "■ ..." •    - — — i 

Bavšna številka: _=— .—=—=——— ,.... *=——-——. — 1 

Naročam - !zvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

OitUffl! 

^Pdpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   : _ _ ...—=— ——= j 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 10Q0 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-858 

izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
** —    ' 
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SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje-Cena izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike SloveniJ0, 

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 Zakona0 

davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. P®' 
št.89/98) 
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