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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o dopolnitvi
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor - prva obravnava na 12.
seji, dne 29. 9. 1993, na podlagi 185.
člena poslovnika Državneag zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Državni zbor Republike Slovenije je
opravil obravnavo predloga zakona o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor kot prvo obravnavo predloga zakona in sprejema cilje zakona in temeljne rešitve v načelu kot
ustrezne.
2. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da predlog
zakona o dopolnitvi zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor dopolni tako, da bo zagotovljena priprava in
sprejemanje lokacijskih načrtov ter izdaja dovoljenja za graditev le za gradnjo
avtocest, kar naj odraža tudi naslov poglavja, ki je predmet tega zakona.

3. Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi predloga zakona o urejanju naselij
in drugih posegov v prostor za drugo
obravnavo upošteva naslednja stališča in
predloge:
- predlog za pričetek izdelave lokacijskega načrta s strani ministra v čigar
delovno področje spada avtocesta naj bo
ustrezno utemeljen;
- precizira naj vlogo mnenjedajalca oziroma soglasodajalca pri pripravi osnutka
in predloga lokacijskega načrta za avtocesto ter natančno določi roke za izdajo
zahtevanih mnenj ali soglasij;
- podrobneje naj opredeli vsebino, potek in rok izdajanja enotnega dovoljenja,
ki vsebuje sestavine lokacijskega in gradbenega dovoljenja;
- kadar lokacijski načrt za avtocesto pogojuje spremembo in dopolnitev državnih prostorskih planskih aktov, katere
sprejema Državni zbor, naj predlagatelj
pri pripravi predloga zakona predstavi
vsebinsko, finančno in okoljevarstveno

ovrednotene vriantne predloge (če ti obstajajo) v sklopu prve obravnave v Državnem zboru Republike Slovenije. Predlagatelj se mora do izbora opredeliti;
- upošteva naj mnenje Sekretariata za '
zakonodajo in pravne zadeve.
4. Državni zbor Republike Slovenije nalga Vladi Republike Slovenije, da ob drugi
obravnavi Nacionalnega programa gradnje avtocestnega sistema Republike Slovenije na oktobrski seji Državnega zbora
pripravi predlog odloka o spremembah
in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Republike Slovenije za
področje cestno-prometne povezave za
prvo obravnavo.
5. Državni zbor Republike Slovenije na
osnovi drugega odstavka 179. člena poslovnika Državnega zbora sprejme sklep
o skrajšanju rokov za dostavo predloga
zakona za drugo obravnavo, ter s tem
zagotovi, da se predlog zakona v drugi
obravnavi obravnava na oktobrski seji
Državnega zbora.

STALISCA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o skupnosti študentov
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o skupnosti
študentov - prva obravnava na 12. seji,
dne 28. 9. 1993, na podlagi 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Razlogi za izdajo zakona In cilji, ki se
želijo doseči z zakonom o skupnosti študentov, so utemeljeni oziroma ustrezni,
zato Državni zbor predlog zakona
o skupnosti študentov v prvi obravnavi
sprejema.

2. Ob pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo v Državnem zboru naj predlagatelj:
- uskladi urejanje položaja, vloge in dejavnosti skupnosti študentov kot oblike
interesnega združevanja z obsegom
možnega zakonskega urejanja teh vprašanj in z zakonodajo na drugih področjih;
- natančno opredeli odgovornosti oziroma kontrolo nad delovanjem skupnosti
študentov;

- upošteva vse pripombe v mnenju Sekretariata Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve in mnenje Odbora
Državnega zbora za finance in kreditnomonetarno politiko;
- opusti sporne navedbe v uvodnem besedilu predloga zakona.
3. Predlagatelj naj pripravi besedilo predloga zakona za drugo obravnavo do konca meseca oktobra 1993.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji - druga
obravnava na 12. seji, dne 28. 9.1993, na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

i.
Predlog zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slo-

venije, da do novembrske seje prouči vsa
odprta vprašanja pravnega statusa invalidskih podjetij in Državnemu zboru predloži v obravnavo ustrezne zakonske rešitve (vprašanje stečaja, davčnih oprostitev
oziroma olajšav invalidskih podjetij, politike zaposlovanja invalidov.)
poročevalec

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o visokem šolstvu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o visokem
šolstvu - druga obravnava na 12. seji,
dne 29. 9. 1993, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
I.
1. Predlog zakona o visokem šolstvu za
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

II.
1. V ustanovitvenih aktih javnih visokošolskih zavodih, ki opravljajo dejavnost
s področja več znanstvenih in umetniških
disciplin mora biti določena taka sestava
senata oziroma v statutu določen tak način sprejemanja strokovnih odločitev, ki
bo zagotavljala enakopravno odločanje
predstavnikov vseh znanstvenih in umetniških disciplin npr. družbenoslovnim in
naravoslovnim fakultetam.

2. Pred sprejemom akta o preoblikovanju
univerz bo Državni zbor razpravljal
o ustreznosti števila obstoječih univerz in
o primernosti obsega njihove dejavnosti.
3. Zaradi nekaterih odprtih vprašanj
v zvezi s statusom in specifiko Teološke
fakultete Državni zbor zadolžuje Vlado
Republike Slovenije, da z njenim ustanoviteljem in apostolskim sedežem najde
ustrezne rešitve glede članstva Teološke
fakultete v univerzi.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o družbi za avtoceste v Republiki
Sloveniji
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o družbi za
avtoceste v Republiki Sloveniji - hitri
postopek na 12. seji, dne 1. 10. 1993, na
podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
l.
Sedež družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji je v Celju. Vlada zagotovi tako

opredelitev v statutu družbe za avtoceste
v Sloveniji.
II.
Vlada Republike Slovenije mora Državnemu zboru predložiti projekcijo dodatnega javnega dolga, ki bo nastal zaradi
državnega financiranja družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji, še pred prvim
danim jamstvom za posojila in druge obveznosti.

III.
Vlada Republike Slovenije mora v proračunskem memorandumu in pri predlogu
zakona o proračunu priložiti tudi podatke o prevzetih obveznostih zaradi poslovanja družbe za avtoceste v Republiki
Sloveniji.
IV.
S 1. julijem 1994 se v Republiki Sloveniji
preneha z neposrednim pobiranjem cestnine.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembi zakona o prispevkih
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in
zaposlovanje
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembi
zakona o prispevkih za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje - hitri postopek na
'2. seji, dne 1. 10. 1993, na podlagi 173.

člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slo-

venije, da pripravi predlog sprememb in
dopolnitev zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje, tako da
bo mogoče višino zbirne prispevne stopnje za zaposlovanje določati z odlokom.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o carinski službi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski
službi
- druga obravnava na 12. seji, dne
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SKLEP
l.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o carinski službi za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

Državni zbor Republike Slovenije zadolžuje Vlado Republike Slovenije, da do
decembrske seje pripravi enotne kriterije
za benificirano delovno dobo in kriterije
za odmero starostne pokojnine za vse
poklice in mu predloži ustrezne spremembe področnih zakonov.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o gasilstvu
državni zbor Republike Slovenije je ob
"uravnavi predloga zakona o gasilstvu
°ruga obravnava na 12. seji, dne 6. 10.

1993, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednejem
besedilu

SKLEP
Predlog zakona o gasilstvu za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu pred požarom
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o varstvu
pred požarom - druga obravnava na 12.
seji, dne 7. 10. 1993, na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
I.
Predlog zakona o varstvu pred požarom
za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

II.
Državni zbor predlaga Vladi Republike
Slovenije, da ponovno prouči predpise,
ki določajo uporabo enotne matične številke in predlaga spremembo oziroma
spremeni predpise tako, da bo uporaba
enotne matične številke določena čimbolj restriktivno.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o preprečevanju dvojnega
državljanstva
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o preprečevanju dvojnega državljanstva - prva
obravnava na 12. seji, dne 6.10.1993, na
podlagi zadnje alinee prvega odstavka
185. člena in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP

I.
Predlog zakona o preprečevanju dvojnega državljanstva - prva obravnava, ki ga
je zboru predložil v obravnavo poslanec
Zmago Jelinčič, ni ustrezen za obravnavo
v Državnem zboru Republike Slovenije in
zato ga Državni zbor ne sprejema.

Predlog zakona o odpravi dvojnega državljanstva - prva obravnava, ki ga je
Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slovenije, se uvrsti na dnevni red
naslednje seje Državnega zbora.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varuhu človekovih pravic
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o varuhu človekovih pravic - druga obravnava na 12.
seji, dne 7. 10. 1993, na podlagi 173.

člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

Predlog zakona o varuhu človekovih pravic za tretjo obravnavo pripravi predlagatelj zakona, poslanec dr. Lev Kreft.

SKLEP

SKLEP
državnega zbora ob določitvi kandidata za poslanca namesto poslanca, ki mu je
prenehal mandat
Državni zbor Republike Slovenije je na
12. seji, dne 5. 10. 1993, ob določitvi
kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe na-

mesto poslanca, ki mu je prenehal mandat na podlagi 166. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v nasldnjem besedilu

SKLEP
Potrdi se mandat poslanca Janeza Juga,
rojenega 6. 6.1947, magistra ekonomije,
stanujočega Malija 106, Izola.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o parlamentarni preiskavi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o parlamentarni preiskavi - druga obravnava na 12.
seji, dne 5.10.1993 na podlagi 173. člena

poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj do konca

letošnjega leta predloži v sprejem Državnemu zboru predlog zakona, s katerim
bo urejeno področje raznih stopenj zaupnosti.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o družinskih prejemkih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o družinskih
prejemkih - druga obravnava na 12. seji,
dne 5. 10. 1993 na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
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II.

SKLEP
I.
Predlog zakona o družinskih prejemkih
za tretjo obravnavo pripravi Vlade Republike Slovenije.

Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da v letu pred prehodom iz seleKtivnega na univerzalni otroški dodatek,
pripravi ustrezne spremembe zakona
o socialnem varstvu, ki bodo zvišale socialni minimum na ustrezno raven, v smislu
selektivnega otroškega dodatka.

poročevalec

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o igrah na srečo
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o igrah na
srečo - prva obravnava na 12. seji, dne 7.
10. 1993, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem

besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije nalaga
Službi družbenega knjigovodstva Slove-

nije, da v vseh igralnicah na območju
Republike Slovenije izvede revizijo lastninjenja v skladu z dopolnjenim zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o državljanstvu Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije - druga obravnava na 12. seji, dne 12. 10. 1993, na

podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopol-

nitvah zakona o državljanstvu Republike
Slovenije za tretjo obravnavo pripravijo
predlagatelji zakona, poslanci: Štefan
Matuš, Janez Podobnik, Alojzij Metelko
in Marjan Podobnik.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dohodnini
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o dohodnini
- prva obravnava, na 12. seji, dne 14. 10.
1993, na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
Državni zbor predlog zakona o dohodnini v prvi obravnavi sprejme in ugotav'ja, da predstavlja primerno osnovo za
Pripravo druge obravnave predloga zakona.
2

- Predlagatelj zakona naj pri pripravi
Predloga zakona za drugo obravnavo:
~9 razširi krog upravičencev za namene iz
- člena predloga zakona (npr. z vključiNo članarin in drugih prispevkov političnim strankam in sindikatom);
~ spremeni določbo 10. člena o vzdrževanih družinskih članih tako, da poveča
olajšavo za vdzrževane otroke iz 3 na 5%
Poprečne plače zaposlenih v Republiki
plovoniji za vsakega nadaljnjega otroka
'i
zmanjšanje osnove iz 7. člena iz 10 na
11
% letne poprečne plače;
~ prouči možnost dopolnitve 10. člena
'ako, da bo veljala enaka progresivna
°'ajšava ne glede na to, ali olajšavo uve-

ljavlja za vse otroke eden od staršev ali
pa se sporazumeta za uveljavljanje olajšave vsak za določeno število otrok;
- pripravi rešitve v predlogu zakona glede davčnih olajšav za pomoč tistim študentom, ki so pomoči dejansko potrebni;
- med vzdrževane družinske člane, za
katere se prizna posebna olajšava, uvrsti
tudi osebo, s katero živi zavezanec v dalj
časa trajajoči življenjski skupnosti;
- natančneje določi in razširi vrsto in
obliko bonitet iz 17. člena, ki predstavljajo povečanje davčne osnove;
- predvidi obliko oziroma možnost nadzora nad pravilnostjo Izkazovanja nadomestil materialnih stroškov in avtorskih
honorarjev;
- črta nekatere oprostitve po 19. členu
predloga zakona ob spoštovanju 18. člena ustavnega zakona za izvedbo temeljne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije;
- črta oprostitev plačevanja davka od
osebnih prejemkov, zajetih v 1. točki 19.
člena predloga zakona o dohodnini in
v njegovi 2. točki v tistem delu, ki govori
o vojnih veteranih;

- predvidi možnost, da davkoplačevalcem z najnižjimi dohodki ne bi bilo potrebno vlagati davčne napovedi za odmero dohodnine;
- pripravi rešitev, po kateri bodo kmetijska zemljišča, ki se pogozdijo, oproščena vsaj 20 let (31. člen);
- predvidi višjo (vsaj 50%) olajšavo v prvem odstavku 49. člena in ustrezno zviša
tudi olajšave iz nadaljnjih odstavkov tega
člena;
- pripravi predlog za popolno ali vsaj
delno integracijo obdavčitve udeležbe
pri dobičku iz kapitala z davkom od dobička pravnih oseb;
- pripravi predlog rešitve proračunskega primanjkljaja zaradi dopolnitve zakona o dohodnini glede na to, da sprememba zakona ne sme povečati primanjkljaja
Gavnega dolga) v državnem proračunu;
- upošteva pripombe in predloge Odbora Državnega zbora za finance in kreditno-monetarno politiko in mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
Državnega zbora.
3. Vlada Republike Slovenije pripravi
predlog zakona o dohodnini za drugo
obravnavo v Državnem zboru za novembrsko sejo Državnega zbora.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Tehnološkem razvojnem skladu
5®publike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
Obravnavi predloga zakona o tehnološkem razvojnem skladu Republike Slovenije obravnava na 12. seji, dne 13.
'«• 1993, na podlagi 173. člena poslovni-

Poročevalec

ka Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP

Vlada Republike Slovenije naj pripravi
zakon o skladih, ki bo urejal enoten register in pravila delovanja skladov, posebej
tistih, ki jih ustanavlja država.
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STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Tehnološkem razvojnem skladu
Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o tehnološkem razvojnem skladu Republike Slovenije - prva obravnava na 12. seji, dne 13.
10. 1993, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

da je država večinski lastnik sklada, vendar pa je ta večinskost lahko dosežena že
z 51% deležem delnic.

kov. Zbor meni, da je taka določba preozka in predlaga, da sklad praviloma sofinancira projekte, ki so rezultat domačega znanja.

4. V zakonu naj se opredeli kriterije za
pridobitev sredstev iz sklada oziroma določi organ, ki bo te kriterije sprejemal.

STALIŠČA IN SKLEPE

5. V določila zakona naj se vključi zahteva po razpisanem javnem natečaju za
dodelitev sredstev, ki jih bo sklad namenil za tehnološki razvoj.

8. Zbor smatra, da ni nujno, da se presežki prihodkov nad odhodki sklada v celoti
usmerjajo v rezerve (7. člen predloga zakona).
9. Predlagatelj naj za drugo obravnavo
spremeni 12. člen zakona tako, da bo
člen določal neparno število članov nadzornega odbora, od katerih večino imenuje Državni zbor. Hkrati naj predvidi obveznosti nadzornega odbora, da redno
poroča o delu sklada pristojemu odboru
Državnega zbora oziroma po potrebi Državnemu zboru.

1. Predlog zakona o tehnološko razvojnem skladu Republike Slovenije se v prvi
obravnavi sprejme.
2. Predlagatelj zakona naj do druge
obravnave opredeli pravni status sklada.
Odloči naj se, ali bo sklad delniška družba ali pa bo imel poseben status. Pri tem
zbor podpira varianto delniške družbe,
pri čemer pa mora ta biti ustanovljena in
organizirana v skladu z določbami zakona o gospodarskih družbah. Zbor predlaga, da bi bila eden od ustanoviteljev sklada kot delniške družbe tudi ena od bank,
ki niso v sanacijskem postopku.
3. Državni zbor se strinja z opredelitvijo,

6. Predlagatelj naj prouči možnost, da
zakon opredeli obvezni lastni delež sredstev subjekta, ki kandidira za sofinanciranje. Prouči naj se tudi zahtevo po določitvi zgornje meje participacije pri posameznem projektu, da se sklad ne bi popolnoma izčrpal na nekaj večjih projektih.
7. V drugem odstavku 4. člena predloga
zakona je predvideno, da sklad sofinancira in subvencionira samo projekte, ki
so rezultat domačega znanja pri pravnih
osebah v večinski lasti domačih lastni-

10. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo upošteva tudi konkretne pripombe Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve.
11. Predlagatelj naj zakon pripravi za
drugo obravnavo, za zasedanje Državnega zbora v mesecu decembru.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zemljiški knjigi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o zemljiški
knjigi - prva obravnava na 12. seji, dne 7.
10. 1993, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o zemljiški knjigi je
ustrezen in se v prvi obravnavi sprejme.
2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi

predloga zakona o zemljiški knjigi za
drugo obravnavo upošteva naslednje:

rim je bila dovoljena, pred potekom roka
predvidi, da sodišče obvesti oziroma
opozori predlagatelja zaznambe vrstnega reda, da bo rok potekel.

- možnost vpisa transformacije pravice
uporabe na stavbnih zemljiščih v lastninsko pravico brez predloženih ustreznih
listin smiselno temu, kar je predvideno
v 126. in 127. členu predloga zakona
o zemljiški knjigi;

3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije.

- možnost, da se pri izbrisu zaznambe
vrstnega reda po uradni dolžnosti po preteku enega leta od izdaje sklepa, s kate-

4. Predlagatelj naj pripravi predlog zako;
na o zemljiški knjigi, ob upoštevanju pre|
naštetih stališč in sklepov, za zasedanje
Državnega zbora v mesecu novembru.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - prva obravnava, na
12. seji, dne 14. 10.1993, na podlagi 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlagatelji Ivan Sisinger, Miran Potrč in Franc (Feri Horvat) naj pri pripravi
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predloga zakona za drugo obravnavo
v prvem členu natančneje opredelijo imenovanje članov različnih organizacij in
sindikatov tako, da se upošteva načelo
pluralnosti in proporcionalnosti.

2. Državni zbor Republike Slovenije do
uveljavitve zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju podaljšuje mandat Skupščini Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

3. Predlagatelji in Vlada Republike Slovenije naj za drugo obravnavo zakona popravijo spremembo 306. člena veljavnega
zakona tako, da bo mogoče šteti v pokojninsko dobo poleg časa, prebitega v zaporih in na prisilnem delu zaradi polijlC"
nih razlogov, tudi udeležbo v vojni in čas
trajanja prisilne mobilizacije v nemško
vojsko, ne glede na poseben zakon.
4. Predlog zakona o spremembah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za drugo obravnavo v mesecu novembru pripravijo predlagatelji.

poročevalec

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o organizaciji ministrstev
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o organizaciji
ministrstev - prva obravnava na 12. seji,
dne 12. 10. in 13. 10. 1993, na podlagi
185. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1- Predlog zakona o organizaciji ministrstev skupaj z novim besedilom predlagatelja k 3., 18. in 19. členu je ustrezna
podlaga za nadaljnjo obravnavo predloga zakona na seji Državnega zbora.
2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
predloga zakona za drugo obravnavo
upošteva mnenje Odbora za notranjo poItlko In pravosodje ter naslednje predloge:
-v 7. členu, ki govori o pristojnosti Ministrstva za gospodarske dejavnosti, naj se
graditev objektov Izrecno uvrsti med pristojnosti tega ministrstva. Temu ustrezno
naj se v 12. členu med pristojnostmi ministrstva za okolje in prostor črta varianta:
"graditev objektov«. Posledično naj se
upošteva tudi varianto v petem odstavku
7. člena;
~ ob ustanovitvi Urada Republike Slovenje za tuje investicije je potrebno urediti
Koordinacijo promotivnih aktivnosti Slovenije napram tujini;
~ prouči naj se možnosti za ustanovitev
Direkcije za rudna bogastva pri Ministr«VU za gospodarske dejavnosti In Urada
*s družino pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve;
~ Zavod Republike Slovenije za varstvo
"sravne In kulturne dediščine naj se
°nrani kot samostojna Institucija, ki še
naprej deluje v okviru ministrstva za kulturo;
7 v 3. členu naj se v 4. točki doda nova
®®trta alinea, ki se glasi: »- Urad za
obrt., (dosedanja četrta alinea postane
Peta alinea);
~ * 7. členu naj se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Urad Republike Slovenije za obrt za spremljanje in usmerjanje
razvoja obrti.« (dosedanji peti odstavek
Postane šesti odstavek):
"" {* Pristojnosti Ministrstva za obrambo
se izločita Republiška uprava za zašito in reševanje ter Inšpektorat za požarno8 varstvo, hkrati pa naj se prouči bodoorganiziranost teh področij in v zvezi

^očevalec

s tem razmisli o možnosti vključitve leteh v okviru Ministrstva za notranje zadeve. Pri tem je treba biti pozoren tudi na
usklajenost drugih zakonov, ki urejajo ta
področja in ki so že v proceduri;
- sekretariat nacionalne komisije Unesca za Republiko Slovenijo se v Ministrstvu za znanost in tehnologijo ustanovi
kot urad, enako kot je že predvideno za
Urad za sodelovanje s Svetovno zdravstveno organizacijo, ki ima sedež v Mini:
strstvu za zdravstvo;
- Veterinarska uprava, ki deluje v okviru
Ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo,
naj opravlja zadeve, ki se nanašajo na
veterinarsko službo, zdravstveno varstvo
in reprodukcijo živali;
- Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj svojo dejavnsot in ukrepe na področju preskrbljenosti z osnovnimi živili,
določitev in nadzora cen osnovnih živil
usklajuje z Ministrstvom za kmetijstvo in
gozdarstvo. Prav tako skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in gozdarstvo načrtuje politiko delovanja tistega dela Direkcije Republike Slovenije za blagovne rezerve, ki se ukvarja z osnovnimi kmetijskimi pridelki In živili;
- Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo
sodeluje na področju načrtovanja in izvajanja kmetijskega in gozdarskega šolstva;
- v 3., 18. in 19. členu zakona se predlagano ime za organ v sestavi Ministrstva
za zunanje zadeve, ki se glasi: »Urad
Republike Slovenije za Slovence po svetu« nadomesti z imenom »Državni sekretariat za Slovence v zamejstvu in po
svetu«;
- prouči naj se možnost za ustanovitev
Agencije Republike Slovenije za zavarovana območja pri Ministrstvu za znanost
in tehnologijo;
- Urad Republike Slovenije za varstvo
potrošnikov opravlja strokovne in upravne naloge, ki se nanašajo na:
- pripravo in izvajanje nacionalnega
programa varstva potrošnikov v državnih
organih, strokovnih organizacijah in nevladnih organizacijah;
- spremljanje in koordiniranje dejavnosti ministrstev in strokovnih Institucij za
uresničevanje nalog s področja varstva
potrošnikov;

- sodelovanje in vzpodbujanje razvoja
nevladnih neprofitnih potrošniških organizacij;
- meddržavno in mednarodno sodelovanje na strokovnem in upravnem področju
z vidika varstva potrošnikov;
- v 5. točki 3. člena, niti v 8. členu omenjenega zakona ni naveden že ustanovljen zavod za gozdove. Ker bo ta zavod
izvrševal naloge, kot organ v sestavi ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo tudi
v uprtavnem postopku, je potrebno zavod za gozdove uvrstiti v sestavo ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo, in to
navesti v 3. členu predloga zakona o organizaciji ministrstev;
- organizacija ministrstev naj bo organizirana tako, da ne bo nobene državne
službe s kakršnim koli nazivom, ki nima
svojega pristojnega ministra;
- ministrstva naj urejajo področja, ki so
tudi v Evropi običajna za posamezno ministrstvo;
- oblikovanje ministrstva naj bo prilagojeno čim boljšemu izvajanju nalgo za
učinkovito kontrolo po vertikali do občin;
- v zakonu naj bo določena koordinacija
Ministrstva za zunanje zadeve in Ministrstva za notranje zadeve kadar gre za usklajevanje interesov dveh ali več ministrstev in o tem ne odloča Vlada Republike
Slovenije;
- opredeljen naj bo končni odločevalec
kadar gre za usklajevanje področij za katerega so zainteresirana različna ministrstva;
- v 4. členu se pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve vključijo v celovito družbeno varstvo tudi otroci kot
enakopravna družbena skupina ob imenovanih invalidih, mladini in družini;
3. Glede na ustanavljanje vrste novih organov v sestavi raznih ministrstev je potrebno s stališča porabe proračunskih
sredstev in obremenitve davkoplačevalcev, proučiti vprašanje obsega finančnih
sredstev, potrebnih za organizacijo ministrstev in pri tem izhajati iz predpostavke,
da nova organizacija ministrstev ne sme
zahtevati večjih sredstev kot dosedaj.
4. Vlada Republike Slovenije naj, upoštevajoč gornje predloge in stališča, pripravi ustrezne rešitve v predlogu zakona
za drugo obravnavo za sejo Državnega
zbora v mesecu novembru.
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o organizaciji ministrstev
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o organizaciji
ministrstev - prva obravnava na 12. seji,
dne 13. 10. 1993, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel v na-

slednjem besedilu
SKLEP
Vlada Republike Slovenije in drugi poo-

blaščeni predlagatelji zakona, naj pri
predložitvi zakona za drugo obravnavo
v Državnemu zboru razčlenijo finančne
posledice z vidika ocene za državni proračun.

STALISCA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ustavnem sodišču
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o ustavnem
sodišču - prva obravnava na 12. seji, dne
7.10.1993, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Državni zbor je opravil prvo obravnavo
predloga zakona o ustavnem sodišču in
ga sprejema kot osnovo za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo, ki
se opravi v mesecu novembru.
2. Predlagatelj naj ob pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo upošteva
mnenje Odbora za notranjo politiko in
pravosodje, še posebej pa naslednja stališča:

z ustavnimi pritožbami zaradi kršitev človekovih pravic in temeljnih svoboščin
s posamičnimi akti in prouči možnost
podaljšanja roka za vložitev pritožbe;
- da se v V. poglavju uredi pristojnost
varuha človekovih pravic, da vlaga ustavno pritožbo;
- da prouči in smiselno upošteva konkretne pripombe in predloge Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega sveta Republike Slovenije in Vrhovnega sodišča Republike Slovenije;
- predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo črta določbe, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja;

- da se sprejme varianta v 1. členu predloga zakona;

- do druge obravnave predloga zakona
naj se reši vprašanje precedenčnega
učinka določb ustavnega sodišča;

- da se s posebno pozornostjo natančneje opredelijo merila in postopek v zvezi

- določi se zakonski rok, v katerem mora predsednik republike objaviti poziv za

zbiranje predlogov možnih kandidatov za
sodnika ustavnega sodišča;
- sodnika ustavnega sodišča se izvoli
z večino glasov vseh poslancev;
- pristojnosti ustavnega sodišča naj bodo določene skladno s 160. členom ustave Republike Slovenije;
- prouči naj se sprejemljivost odločbe
o pristojnosti glede sporov med organi
iste lokalne skupnosti;
- na javni obravnavi obtožbe pedsednika republike naj bo predpisana pravica,
ne pa tudi dolžnost navzočnosti obtoženega predsednika republike;
3. Predlagatelj zakona naj v predlog zakona za drugo obravnavo v »prehodne in
končne določbe« vključi določilo, po katerem nadzor nad uporabo sredstev za
financiranje Ustavnega sodišča, do ustanovitve računskega sodišča, opravlja
Služba družbenega knjigovodstva Slovenije.«

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o sodiščih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o sodiščih
- prva obravnava na 12. seji, dne 7. 10.
1993, na podlagi 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o sodiščih je ustrezen
in se v predloženem besedilu v prvi
obravnavi sprejme.
2. Predlagatelj naj ob pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo na podlagi
mnenja Odbora za notranjo politiko in
pravosodje upošteva naslednje predloge:

- s posebno pozornostjo naj se prouči
problematika imenovanja predsednikov
sodišč v cilju, da ne bi bila prizadeta
samostojnost sodnikov pri opravljanju
sodne funkcije ter da bo istočasno zagotovljena učinkovitost pravosodje uprave;
- prouči naj se status in organizacija
sodnikov za prekrške ter predlog za njihovo bodoče organiziranje kot specializiranih sodišč;
- upoštevajo naj se in strokovno proučijo pripombe v zvezi s predvideno organizacijo okrožnih sodišč glede na tradicionalno vezanost na določeno okolje ter
specifiko življenjskih navad v regiji, pri
čemer naj bi praviloma vsaka regija predstavljala posebno sodno okrožje;

- za volitve članov Sodnega sveta, ki )ih
voli Državni zbor (20. člen predloga zakona), naj se predvidi možnost predlaganja
večjega števila kandidatov oziroma odprta lista;
3. Predlagatelj naj prouči in smiselno
upošteva pripombe in predloge, ki jih J®
k predlogu zakona o sodiščih dal Sekretariat za zakonodajo in pravne zadev
z vidika skladnosti z ustavo in pravnim
sistemom ter z vidika pravno-tehnicn
obdelave.
4. Predlog zakona o sodiščih naj predlagatelj pripravi za drugo obravnavo, katero bo Državni zbor opravil v mesecu novembru.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o kazenskem postopku
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o kazenskem
postopku ~ prva obravnava na 12. seji,
dne 8. 10. 1993, na podlagi 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
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STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o kazenskem postopku se v predloženem besedilu v prvi
obravnavi sprejme.

2. Predlagatelj naj pri pripravi besedila
predloga zakona za drugo obravnavo.
- upošteva, da je v kazenskem
ku treba kot temeljno načelo spreiei
poročevalec

čelo kontradiktornosti. Sprejetje tega načela pa terja uskladitev celotnega zakonika takemu izhodiščnemu načelu. Zato je
potrebno vse določbe zakona na novo
pregledati in jih prilagoditi temu izhodišču. Pred tem predlog ne more biti predložen v drugo obravnavo;
- upošteva, da je v kazenskem postopku potrebno določiti roke, v katerih smejo ali morajo biti opravljena posamezna
procesna dejanja;
- upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in upoštevajoč dvomesečni »vocatio legis« ter povezanost zakonodajnih faz s kazenskim zakonikom ustrezno prilagoditi določbe
o uveljavitvi zakona v 560. členu;
- poenotiti navajanje upravnih organov
vezano na pristojnost za posamezna področja in ne na njihovo trenutno organizacijsko ureditev;
- v besedilu upošteva variante v drugem

odstavku 7. člena, v prvem odstavku 195.
člena, v 413. členu in v drugem odstavku
433. člena ter variantna dodatka v drugem odstavku 152. člena in v sedmem
odstavku 509. člena;
- ne upošteva variante v petem odstavku 201. člena;

janja zoper ustavni red in dejanja sovražne propagande), vseh sodb, izrečenih po
zakonu o kaznovanju zločinov in prestopkov zoper slovensko narodno čast
(Uradni list SNOS in NVS, št. 7/81-1945)
ter sodb, ki so jih izrekla vojaška sodišča
ne glede na sedaj veljavne obnovitvene
razloge;

- pri varianti v 19. členu upošteva le prvi
odstavek variante ter temu ustrezno prilagodi oziroma zaostri kriterije v varianti
v 156. členu (v 156. a in 156. b členu);

b) da se takoj odredi začasen suspenz
sodnikov, tožilcev in drugih uradnih
oseb, ki so sodelovali v takih procesih, če
bi revizija prišla do ugotovitve, da so bili
obsojenci žrtve krivične obsodbe;

- dopolni prvi odstavek 354. člena tako,
da se izključi zakonsko domnevo obtoženčeve begosumnosti in naj se odločitev prepusti senatu;

- dopolni določbr549. in 553. člena tako, da se vsem Slovencem oziroma tujim
državljanom slovenskega rodu omogoči
zahtevati obnovo postopka;

- v prehodnih določbah kazenskega postopka je potrebno vgraditi določili:

3. Državni zbor bo opravil drugo obravnavo predloga zakona o kazenskem postopku in predloga kazenskega zakonika
hkrati z obravnavo predloga zakona o državnem tožilstvu.

a) da se po uradni dolžnosti izvrši revizija
vseh t.i. političnih procesov (kazniva de-

DODATNI SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o kazenskem postopku
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o kazenskem
postopku - prva obravnava na 12. seji,
dne 8. 10. 1993, na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel v na-

slednjem besedilu
DODATNI SKLEP
Zakon o odpravi krivic oziroma predpis,
ki bi predvidel revizijo političnih proce-

sov po uradni dolžnosti naj Vlada Republike Slovenije čimprej predloži v zakonodajni postopek, druga obravnava pa
naj se opravi istočasno z zakonom o kazenskem postopku.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o sodniški službi
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o sodniški
službi - prva obravnava na 12. seji, dne
12. 10. 1993, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1 • Državni zbor je opravil prvo obravnavo predloga zakona o sodniški službi in
fla sprejema kot osnovo za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj ob pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo upošteva
mnenje Odbora za notranjo politiko in
pravosodje ter naslednje predloge:
~ več pristojnosti je treba dati Sodnemu
svetu in precizirati odnos Sodnega sveta
do Državnega zbora Republike Slovenije;
~ podrobneje je potrebno razdelati problematiko materialne neodvisnosti sodstva in glede sodniških plač ustvariti podoben sistem kot velja za ostali dve veji
oblasti;
~Ur v predhodnih določbah je potrebno
editi status predsednikov sodišč, glede
na
to, da imajo prav tako mandat sodnika;
~ glede na to, da je treba zagotoviti strokovnost in ugled sodniške službe, kar
Poročevalec

zavisi v največji meri od kvalitete sodnika
samega, je potrebno predvsem postaviti
visok prag za vstop v sodniško službo. Za
sodnike, ki po ustavnem zakonu opravljajo funkcijo do izteka mandatne dobe,
za katero so bili izvoljeni, pa naj se predvidi možnost, da posamezni sodnik lahko
zahteva razpis delovnega mesta za trajni
mandat, še pred iztekom mandata, za
katerega je bil izvoljen. Poleg tega naj
veljajo za sodnike, ki bodo ob uveljavitvi
tega zakona opravljali sodniško funkcijo,
enaki pogoji (razpis in kandidacijski postopek) kot za izvolitev sodnikov s trajnim mandatom po predlogu zakona. Pri
tem naj bi se upoštevala strokovna ocena
sodniškega dela. pri čemer naj za vrhovnega sodnika izdela strokovno oceno vrhovno sodišče na občinski seji;

- med kriterije za napredovanje (35.
člen) je treba uvrstiti tudi ugled, ki ga
uživa kandidat v javnosti in strokovnih
krogih, strokovna presoja pa mora temeljiti na analizi vsaj pomembnejšega števila sodb, v katerih je bil kandidat kot sodnik udeležen;

- za vstop v sodniško funkcijo je potrebno poleg pogojev, ki jih zahteva 9. člen
predloga zakona, določiti, da je moral
kandidat najmanj 6 let opravljati pravno
dejavnost na sodišču, v odvetništvu ali
notariatu, ali najmanj 10 let na pravnem
področju v upravi ali gospodarstvu in določiti, da se izbor izvede na temelju javnega natečaja, tako, da se za razpisano
mesto lahko poteguje več kandidatov;

3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo strokovno
prouči in v največji možni meri upošteva
opozorila in pripombe, razvidne iz mnenja Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

- potrebno je določiti, da o izboru, kakor tudi o napredovanju odloča Sodni
svet na temelju ocene, ki jo opravi posebna strokovna komisija;

- med funkcije, zaradi katerih bi sodniku sodniška funkcija mirovala, naj se uvrstita tudi funkciji varuha človekovih pravic in namestnika varuha človekovih
pravic;
- predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo črta določbe, ki se nanašajo na uveljavljanje pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

4. Predlagatelj nej do priprave predloga
zakona za drugo obravnavo ovrednoti
oziroma precizneje operacionalizira oceno finančnih sredstev iz državnega proračuna.
5. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo, ki naj ga predloži
Državnemu zboru v mesecu novembru.
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STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga kazenskega zakonika Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga kazenskega zakonika Republike Slovenije - prva obravnava
na 12. seji, dne 8. 10. 1993, na podlagi
185. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog kazenskega zakonika se v prvi
obravnavi sprejme.
2. Predlagatelj naj prouči možnost zvišanja ravni penalizacije (zvišanje najvišje
možne oziroma izjemne kazni ali uvedbo
dosmrtnega zapora) za najhujše oblike
kaznivih dejanj kot so naklepna povzročitev smrti več oseb pri kaznivih dejanjih
zoper človečnost in mednarodno pravo
(genocid, vojno hudodelstvo in mednarodni terorizem) in večkratni umor oziroma kvalificirane oblike umora v steku
z drugimi najbolj zavrženimi nasilnimi
dejanji (npr. posilstvo otrok, itd.).
3. V predlogu kazenskega zakonika je
potrebno opredeliti tudi kazensko odgovornost pravnih oseb, glede na to, da je
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sprejet novi zakon o gospodarskih
družbah.
4. Predlagatelj naj prouči In smiselno
upošteva konkretne pripombe In predloge podane v mnenju Odbora za notranjo
politiko in pravosodje, ki zadevajo določitev kazni pri posameznih kaznivih dejanjih oziroma dopolnitve opredelitev kaznivih dejanj.
5. Predlagatelj naj prouči in po potrebi
upošteva načelno pripombo Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve glede
pavno-tehnične obdelave predloga kazenskega zakonika, ker v prehodnih in
končnih določbah ne vsebuje določb
o tem, kateri normativni akti se s tem
zakonikom deloma ali v celoti razveljavljajo oziroma manjka odnos do sedaj veljavne zakonodaje.
6. V predlogu kazenskega zakonika je
potrebno opredeliti nezastarljlvost kaznivih dejanj, ki predstavljajo zločine proti
človeštvu, kot so umor, Iztrebljanje, zasužnjevanje, deportacijo ali kakršnakoli
druga nečloveška dejanja, zagrešena
proti civilnemu prebivalstvu pred ali med
vojno, prav tako preganjanje iz političnih,

rasnih ali verskih razlogov (ne glede na
to, ali so predstavljala kršitev internega
prava države, v kateri so bila zagrešena),
kadar so ta dejanja ali preganjanja bila
storjena v nadaljevanju kakršnegakoli
zločina, ki je v pristojnosti Mednarodnega sodišča ali v zvezi s tem zločinom.
7. Predlagatelj naj prouči, ali so v členih
369 do 374 vključena kot nezastarljiva
vsa kazniva dejanja v skladu z mednarodnimi pogodbami.
8. Predlagatelj naj ustrezno prilagodi tudi
določbi 391. člena predloga zakona glede na predvideni vacatio legls ter povezanost zakonodajnih faz z zakonom o kazenskem postopku.
9. V kazenski zakonik naj se vnese tudi
določilo, po katerem bi sodišče pri odmeri kazni lahko upoštevalo, da je nekdo
v predkazenskem In kazenskem postopku odločilno prispeval k pojasnitvi težkih
kaznivih dejanj hudodelskih združb.
10. Državni zbor bo opravil drugo obravnavo predloga kazenskega zakonika in
predloga zakona o kazenskem postopku
hkrati z obravnavo predloga zakona o državnem tožilstvu.

poročevalec

Predlog zakona o POSEBNEM PROMETNEM DAVKU OD POSEBNIH
IGER NA SREČO - EPA 364 - HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 47. seji dne 7. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POSEBNEM PROMETNEM
DAVKU OD POSEBNIH IGER NA SREČO,
ki va ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 201.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Z navedenim zakonom se uvaja poseben dodatnem prometni davek od prirejanja posebnih iger na srečo v igralnicah. Glede na predlagane spremembe zakona o dohodnini, po katerih bo prišlo do izpada prihodkov državnega
proračuna, je z zakonom predlagana dodatna obdavčitev
prirejanja posebnih iger na srečo. Takšna rešitev je predlagana tudi iz razloga, ker še ni sprejeta sistemska zakonodaja na področju igralništva.
Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je sprejem tega

zakona nujen hkrati s sprejmom zakona o dohodnini, zato
je treba zakon sprejeti po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Andrej ŠIRCELJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Nevena BEČ, svetovalka ministra za finance.

Predlog zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo
UVOD
I. OCENA STANJA
Prirejanje iger na srečo ureja zakon o igrah na srečo (Uradni
list RS, št. 32/80 in 29/86). Po tem zakonu se posebne igre na
srečo (ruleta, igre s kartami, igralni avtomati in podobno)
lahko prirejajo le v igralnicah in ne v drugih prostorih, in to na
podlagi posebnega dovoljenja Ministrstva za finance.
V postopku sprejemanja je nov zakon o igrah na srečo, ki še ni
bil sprejet predvsem zaradi različnih pogledov na predlaganje
najpomembnejše rešitve, zlasti glede kapitalske strukture in
lastninjenja igralnic in uporabe igralnih avtomatov zunaj
igralnic.
Glede na razširjenost uporabe igralnih avtomatov zunaj igralnic, je bilo potrebno sprejeti ustrezne predpise še pred uveljavitvijo nove sistemske ureditve igralništva v tem smislu, da se
je ob izpolnjevanju predpisanih pogojev dopustilo prirejanje
iger na igralnih avtomatih zunaj igralnic. Tako je bil avgusta
letos uveljavljen zakon o začasni ureditvi prirejanja posebnih
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju takse na igralne avtomate (Uradni list RS, št. 47/93).
Z uvedbo navedenega zakona je bila onemogočena dosedanja praksa, ko so vsi prihodki od uporabe igralnih avtomatov
zunaj igralnic ostali prireditelju, in sicer brez obveznosti plačila kakršnihkoli dajatev.
Po veljavni ureditvi prireditelji posebnih iger na srečo plaču. iejo davek od dobička po stopnji 30% ter prometni davek po
zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92).
V zakonu o prometnem davku je določeno, da se od posebnih
'9er na srečo, kamor po tem zakonu spadajo tudi igralni
avtomati, plačuje davek po stopnji 20%. Davek se plačuje od
vrednosti prejetih vplačil za udeležbo pri igrah na srečo,
zmanjšanih za vrednost dobitkov.

subjekti, je potrebno že pred uveljavitvijo novega zakona
o igrah na srečo, kjer bo določen lastninski delež države in
s tem tudi pripadnost dobička, zajeti več sredstev za potrebe
državnega proračuna.
S predlaganim zakonom bo tako večji del prihodkov igralnic
zajet v prihodke državnega proračuna že pred novo sistemsko
ureditvijo.
S sprejemom predlaganega zakona bo tudi delno nadomeščen izpad prihodkov zaradi sprememb zakona o dohodnini.
III. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Zakon določa uvedbo posebnega prometnega davka od
posebnih iger na srečo, ki se igrajo v igralnicah, v skladu
s posebnim zakonom.
V zakonu je določena davčna lestvica, kjer so določene stopnje v razponu od 5% do 40%. Davčno osnovo predstavlja
vrednost prejetih vplačil za udeležbo, zmanjšanih za vrednost
dobitkov.
Davčni zavezanec je prireditelj iger na srečo, ki ima dovoljenje
Ministrstva za finance za prirejanje iger na srečo.
V zakonu je predvideno plačevanje davka od dejanske realizacije, in sicer do petega dne v mesecu za pretekli mesec.
Za nadzor nad izvajanjem zakona je pooblaščena služba družbenega knjigovodstva.
V zakonu so za nespoštovanje določb predvidene tudi kazni
za prekršek v višini najmanj 500.000 tolarjev za prireditelja
posebnih iger na srečo in najmanj 100.000 tolarjev za odgovorno osebo prireditelja.

■I. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

IV. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Glede na to, da so posebne igre na srečo kot oblika državnega
monopola povsod po svetu predmet močnejšega zajemanja
sredstev za financiranje državnih potreb, in da igralnice plačujejo davek od dobička v enaki višini kot drugi gospodarski

Ob upoštevanju podatkov o prilivu prometnega davka od
prirejanja posebnih iger na srečo v letu .1992, ki je znašal okoli
1.500 milijonov tolarjev ocenjujemo letni efekt okoli 2.000
milijonov tolarjev.

Poročevalec

11

4. člen

BESEDILO ČLENOV:
1. člen
S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačevanja posebnega prometnega davka od prirejanja posebnih iger
na srečo (v nadaljnjem besedilu: posebni prometni davek).
2. člen
Posebne igre na srečo po tem zakonu so igre, ki se igrajo
v igralnicah v skladu s posebnim zakonom.
Posebni prometni davek se ne plačuje od prirejanja posebnih
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Zavezanec za obračunavanje in plačevanje posebnega prometnega davka je prireditelj posebnih iger na srečo, ki ima
dovoljenje ministrstva za finance.
5. člen
Osnova za obračun posebnega prometnega davka je vrednost
prejetih vplačil za udeležbo, zmanjšana za vrednost dobitkov.
Davčna osnova se ugotavlja za vsako vrsto posebnih iger na
srečo posebej.

3. člen

6. člen

Prihodki od posebnega prometnega davka pripadajo državnemu proračunu.

Posebni prometni davek se plačuje po naslednjih stopnjah od
letne osnove:

če znaša letna osnova nad

SIT
do
250.000.000
1.250.000.000
2.250.000.000
4.250.000.000
6.250.000.000

250.000.000
1.250.000.000
2.250.000.000
4.250.000.000
6.250.000.000

SIT

znaša davek
5%
12.500.000 + 10% nad
112.500.000 + 15% nad
262.500.000 + 25% nad
762.500.000 + 35% nad
1.462.500.000 + 40% nad

SIT
250.000.000
1.250.000.000
2.250.000.000
4.250.000.000
6.250.000.000

7. člen
Davčni zavezanec plačuje posebni prometni davek v petih
dneh po poteku meseca od prejetih vplačil za udeležbo,
zmanjšanih za vrednost dobitkov v tem mesecu po naslednjih
stopnjah:
Če znaša mesečna osnova
nad
20.833.333
104.166.667
187.500.000
354.166.667
520.833.333

SIT
do
20.833.333
104.166.667
187.500.000
354.166.667
520.833.333

8. člen
Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke
o davčnih osnovah, na podlagi katerih izračunava in plačuje
posebni prometni davek.
Na podlagi podatkov iz evidenc po prejšnjem odstavku sestavi
davčni zavezanec mesečni obračun davka, ki ga ob vplačilu
davka predloži pristojnemu davčnemu organu.
Iz obračuna davka mora biti razvidno obdobje, za katerega
plačuje davek, davčna osnova, davčna stopnja in znesek
obračunanega davka.
9. člen
Davčni zavezanec dokončno obračuna posebni prometni
davek za preteklo leto na podlagi podatkov o davčni osnovi na
dan 31. decembra tistega leta, za katero sestavlja obračun.

SIT

znaša davek
+ 5%
1.041.667 + 10% nad
9.375.000 + 15% nad
21.875.000 + 25% nad
63.541.667 + 35% nad
121.875.000 + 40% nad

SIT
20.833.333
104.166.667
187.500.000
'354.166.667
520.833.333

10. člen
Od zneska davka, ki ni bil plačan v predpisanem roku, se
plačujejo zamudne obresti po obrestni meri, določeni
v posebnem zakonu.
11. člen
Od davčnega zavezanca, ki dospelega davka ni plačal v predpisanem roku, se davek prisilno izterja.
12. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja pristojni davčni
organ.
13. člen

Če je med letom plačan posebni prometni davek nižji od
davka po dokončnem obračunu na podlagi letne osnove,
mora davčni zavezanec plačati razliko najpozneje do 20. januarja tekočega leta za preteklo leto.

Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnega
organa, opravlja naloge davčnega organa po tem zakonu
Služba družbenega knjigovodstva po predpisih o službi družbenega knjigovodstva.

Dokončni obračun in dokazilo o vplačilu razlike predloži
davčni zavezanec pristojnemu davčnemu organu najpozneje
do 20. januarja tekočega leta za preteklo leto.

14. člen
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Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
poročevalec

prekršek prireditelj posebnih iger na srečo:
- če davčne osnove ne ugotovi na predpisan način (5. člen);
- če ne vplača ali ne vplača pravočasno davka (7. člen);
- če v svojih evidencah ne zagotovi podatkov, na podlagi
katerih obračunava davek (prvi odstavek 8. člena);
- če ne sestavi ali sestavi nepopolno mesečni obračun davka
in če ga ne predloži pristojnemu davčnemu organu (drugi in
tretji odstavek 8. člena).
- če ne predloži dokočnega obračuna in dokazila o vplačilu

razlike v predpisanem roku (9. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba prireditelja posebnih iger na srečo, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
15. član
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1994.

OBRAZLOŽITEV
Z zakonom je predpisana uvedba posebnega prometnega
davka od posebnih iger na srečo.

V zakonu je predvideno plačevanje davka v petih dneh po
poteku vsakega meseca, in sicer od dejanske realizacije.

Davek se bo plačeval le od posebnih iger na srečo, ki se igrajo
v igralnicah v skladu s posebnim zakonom, ne pa tudi od
prirejanja iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic.

Pri vplačilu davka bodo morali davčni zavezanci pristojnemu
davčnemu organu predložili mesečne obračune ter dokončni
obračun davka, iz katerih bo moralo biti razvidno obdobje, za
katerega plačujejo davek, davčna osnova, stopnja in znesek
davka.

V zakonu je določena davčna lestvica, kjer so določene stopnje v razponu od 5% do 40% v odvisnosti od prejetih vplačil za
udeležbo, zmanjšanih za vrednost dobitkov.
Davčni zavezanec je prireditelj iger na srečo, ki ima dovoljenje
Ministrstva za finance za prirejanje iger na srečo.

Poročevalec '

V zakonu so za nespoštvanje določb predvidene tudi kazni za
prekršek v višini najmanj 500.000 tolarjev za prireditelja in
najmanj 100.000 tolarjev za odgovorno osebo prireditelja.
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Predlog zakona o ZAČASNI UREDITVI IZDAJANJA DOVOLJENJ ZA
RAZŠIRITEV ALI PRESELITEV DEJAVNOSTI OZIROMA DELA
DEJAVNOSTI PRIREJANJA POSEBNIH IGER NA SREČO - EPA 366
- HITRI POSTOPEK
Vlada Republike Slovenije je na 47. seji dne 7. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAČASNI UREDITVI IZDAJANJA
DOVOLJENJ ZA RAZŠIRITEV ALI PRESELITEV DEJAVNOSTI OZIROMA DELA DEJAVNOSTI PRIREJANJA POSEBNIH IGER NA SREČO,

V postopku priprave je nov zakon o igrah na srečo, vendar
zaradi nestrinjanja z nekaterimi rešitvami sprejetja pred
koncem letošnjega leta ni mogoče pričakovati. To pa je že
dovolj dolgo obdobje za uresničitev omenjenih ravnanj, ki
posledično vežejo izpad znatnih materialnih sredstev, zato
predlagamo, da se zakon sprejme po hitrem postopku.

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

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

Z navedenim zakonom se za čas do uveljavitve novega
zakona o igrah na srečo uvaja obveznost pridobitve dovoljenja za širitev in selitev dejavnosti ali dela dejavnosti
prirejanja posebnih iger na srečo. Z uvedbo dovoljenja bo
onemogočena sedanja praksa, ko prireditelji nenadzorovano razpolagajo z družbenimi sredstvi in s širitvijo ali
selitvijo dejavnosti omogočajo prelivanje sredstev mimo
države.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v ministrstvu za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike'Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Evelina SMREKAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za razširitev ali preselitev
dejavnosti oziroma dela dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
UVOD
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Prirejanje iger na srečo je dejavnost, ki je povsod po svetu
predmet ustrezne državne pravne ureditve. Pri igrah na srečo
gre pravzprav za dejavnosti, ki sama po sebi načelno ni
dovoljena in jo država dopušča samo v posebej organiziranih
oblikah in s posebej določenimi nameni.
V naši republiki je prijejanje iger na srečo urejeno z zakonom
o igrah na srečo (Ur. I. SRS, št. 32/80 in 29/86). Veljavni zakon
sicer določa, da se posebne igre na srečo lahko prirejajo
v igralnicah le na podlagi dovoljenja Ministrstva za finance, ne
predpostavlja pa možnosti posebnega nadzora nad poslovanjem igralnice in ne daje zadostnega jamstva, da bodo pri
opravljanju dejavnosti in razvoju igralnice upoštevani splošni
družbeni interesi. Tako za selitev dejavnosti zadošča že
odločba izpostave Republiške uprave za javne prihodke
o izpolnjevanju pogojev o urejenosti igralnega prostora,
neodvisno od materialnih posledic takega posega.
II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Menimo, da mora država v tej zelo občutljivi dejavnosti, zaradi
možnosti nevestnega gospodarjenja ali celo utaj in goljufij,
uvesti precej strožji režim nadzora. Tako pri poslovanju ne
sme dovoliti večje svobode, razen tiste, ki je nujna in potrebna
za opravljanje dejavnosti.
Ne glede na določbe 31. člena zakona o gospodarskih družbah (Ur. I. RS. št. 30/93), je za prirejanje posebnih iger na
srečo, ki ni običajna gospodarska dejavnost, potrebna
posebna ureditev. Zato predlagamo, da se širitev in selitev
dejavnosti ali dela dejavnosti obravnava enako kot pridobivanje dovoljenja za opravljanje dejavnosti.
Tudi izkušnje v ostalih evropskih državah so pokazale, da je
tak pristop edino pravilen. Avstrijski zakon npr. določa, da
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prireditelj posebnih iger na srečo ne sme ustanavljati nobenin
podružnic in sme sodelovati znotraj in zunaj dežele le s privoljenjem Ministrstva za finance, to pa privoljenja ne sme izdati,
če pričakuje omejitev davčnega prihodka.
III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
S sprejetjem tega zakona ne bodo nastale nove obveznosti za
proračun Republike Slovenije.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
Do uveljavitve zakona o igrah na srečo sme prireditelj razširiti
obseg dejavnosti ali preseliti dejavnost oziroma del dejavnosti
v druge prostore:
- Ko dobi dovoljenje, ki ga izda Ministrstvo za finance po
prostem preudarku, v soglasju z Ministrstvom za gospodarske
dejavnosti in Ministrstvom za notranje zadeve,
- ko izpostava Republiške uprave za javne prihodke
z odločbo ugotovi, da so izpolnjeni pogoji iz 40. členi zakona
o igrah na srečo (Ur. I. SRS, št. 32/80 in 29/86).
2. člen
Pri izdaji dovoljenja iz prve alinee prejšnjega člena za razširitev ali preselitev dejavnosti oziroma dela dejavnosti v druge
prostore (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za razširitev aH
preselitev) Ministrstvo za finance upošteva zlasti ekonomsko
upravičenost razširitve ali preselitve dejavnosti.
V dovoljenju za razširitev ali preselitev, izdanem po prvi alinei
prejšnjega člena, ni treba navesti razloga za odločitev.
poročevalk

3. člen

5. člen

Prošnji za izdajo dovoljenja za razširitev ali preselitev je treba
priložiti:
- dovoljenje za prirejanje posebnih Iger na srečo;
- sklep pristojnega organa prireditelja, ki se nanaša na razširitev ali preselitev dejavnosti oziroma dela dejavnosti v druge
prostore;
- Invstlcljskl program ter vire financiranja investicije;
- elaborat o pričakovanih rezultatih poslovanja najmanj za
triletno obdobje (za Igralnico kot celoto in posebej za preseljeni del);
- kraj (naslov) opravljanja dejavnosti;
- pregled posebnih Iger na srečo po vrsti in obsegu, ki se
bodo prirejale v obstoječem Igralnem prostoru ali na novi
lokaciji,
- predvideni datum začetka poslovanja.

Ministrstvo za finance lahko v soglasju z Ministrstvom za
gospodarske dejavnosti in Ministrstvom za notranje zadeve
odvzame dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo, če
ugotovi, da je prireditelj razširil ali preselil dejavnosti oz. del
dejavnosti brez dovoljenja za razširitev ali preselitev.

4. člen
V dovoljenju za razširitev ali preselitev je treba navesti:
- tlrmo In sedež prireditelja,
- naslov objekta, kjer se bodo prirejale posebne igre na
srečo,
- vrsto In obseg posebnih Iger na srečo, ki se bodo prirejale
v obstoječem ali novem Igralnem prostoru.

S predloženim zakonom predlagamo, da sme prireditelj
Posebnih Iger na srećo, kl Ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, v času do uveljavitve novega zakona, širiti obseg
*voje dejavnosti ali dejavnost oziroma del dejavnosti seliti
v druge prostore le na podlagi dovoljenja pristojnega upravnega
organa (1. člen). Prireditelj sme začeti z novim obsegom
de
ia,
ko dobi dovoljenje, ki ga Izda Ministrstvo za finance
v
soglasju z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti In MiniHrttvom za notranje zadeve, ter odločbo Izpostave Republiške uprave za Javne prihodke o Izpolnjevanju pogojev o urejenosti Igralnice Iz 40. člena zakona o Igrah na srečo.
Veljavni zakon ne predvideva nadzora nad poslovnimi odločlJvami Igralnice In tako posredno dopušča ravnanje mimo
,'resa države. Primer je selitev dela dejavnosti Igralnice HIT
Novi Qorlcl Iz enega Igralnega prostora (v hotelu Park)
'drug Igralni prostor (v nekdanjem hotelu Argonavtl oz. sedaj
Pirla). Po obstoječi zakonski rešitvi Je odločitev za selitev
•Pristojnosti organov v Igralnici In dovoljenje Ministrstva za
'toance v smislu 41. člena zakona nI potrebno.
{Wjwy za Izdajo dovoljenja je ekonomska upravičenost proZat0 mora rlr
fitu'
P °dltelj
izdajo
dovoljenjaInprilof " investicijski program
z prošnji
navedbozavirov
financiranja
elaborat o pričakovanih rezultatih poslovanja za vsaj triletno
Udobje (2. In 3. člen).
Rezano na dejstvo, da je prirejanje posebnih Iger na srečo na

Poročevalec

6. člen
Določbe tegazakona veljajo tudi za zahtevke iz 46. člena
zakona o igrah na srečo, ki so bili vloženi do uveljavitve tega
zakona in še niso bili pravnomočno rešeni.
7. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati 46. člen
zakona o igrah na srečo (Ur. I. SRS, št 32/80 in 29/86).
8. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

igralnih avtomatih dovoljeno tudi zunaj igralnic, vendar ob
plačilu posebne takse, je mogoče pričakovati povečano zanimanje Igralnic za preselitev dela dejavnosti (Igre na igralnih
avtomatih) v nove prostore (dislocirani prostori). Igralnica
namreč ni zavezanec za plačilo posebne takse, a ta prednost
primerjalno z Igralnimi avtomati zunaj Igralnic, čeprav vabljiva, dolgoročno nI nujno racionalna, torej ne more biti edino
merilo za odločitev.
Veljavni zakon predvideva za Igralniško dejavnost le omejitev
v smislu zaokroženega turističnega območja In vrste Iger, ki
se smejo prirejati v igralnem prostoru. Glede na izrazit razmah
dejavnosti v zadnjem obdobju ocenjujemo, da je dovoljenje
treba vezati na točno določen naslov objekta, kjer se igre
prirejaio in obseg dejavnosti oziroma število posameznih iger,
ki se smejo prirejati v posameznem igralnem prostoru. Prireditelj mora predvideti tudi datum začetka poslovanja, saj Je
sočasno odpiranje konkurenčnih Igralnih prostorov
v nasprotju s proklamirano politiko igralništva, pa tudi
s poslovno logiko.
V zakonu je predvidena tudi možnost odvzema dovoljenja za
prirejanje posebnih Iger na srečo. Dovoljenje lahko odvzame
Ministrstvo za finance (v soglasjiu z Ministrstvom za notranje
zadeve in Ministrstvom za gospodarske dejavnosti), če je
prireditelj razširil dejavnost ali preselil dejavnost oziroma del
dejavnosti v druge prostore.
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Predlog akta o NASLEDSTVU SPORAZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE
Z ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO - EPA 224 - HITRI POSTOPEK
V zvezi s pojasnili glede predloga akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo,
ki jih je vlada poslala 28. julija 1993, v prilogi pošilja nov
predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo, skupaj z besedili sedmih
sporazumov, ki bodo po sprejemu akta objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nov predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje
Jugoslavije z zvezno republiko Nemčijo se razlikuje od
predloga akta, ki ga je vlada poslala dne 20. maja 1993 in
ki ga je Državni zbor Republike Slovenije obravnaval na
10. seji, 7. julija 1993, le v dostavku v novem predzadnjem

odstavku o objavi pogodb pod zap. št. 23 in 31-36, ki
doslej še niso bile objavljene oziroma so bile objavljene
v zaupnem glasilu SFRJ. Predlogu akta so te pogodbe
(zaradi vpogleda vanje in objave) priložene in sicer
v skladu z omenjeno razpravo v Državnem zboru Republike Slovenije ter zahtevanim pojasnilom vlade, poslanim
predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije dne 29.
julija 1993.
S tem vlada nadomešča predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko Nemčijo,
ki ga je poslala 20. maja 1993.

Predlog akta o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Zvezno republiko
Nemčijo
Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za
izvedbo Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike
Slovenije ugotavlja, da je Republika Slovenija pravna naslednica naslednjih mednarodnih pogodb, ki jih je z Zvezno Republiko Nemčijo sklenila nekdanja Jugoslavija:
1. Protokol o vzajemnem obveščanju o naturalizaciji državljanov Federativne ljudske republike Jugoslavije in Zvezne republike Nemčije z dne 18.12.1953, objavljen v Ur. I. FLRJ-MP, št.
5/55,
2. Sporazum med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo
in Zvezno republiko Nemčijo, ki se nanaša na določene pravice na področju zaščite industrijske lastnine in avtorskih
pravic z dne 21. 7. 1954, objavljen v Ur. I. FLRJ-MP, št. 3/56,
3. Pogodba med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in »
Zvezno republiko Nemčijo o urejanju določenih zahtevkov iz
naslova socialnega zavarovanja z dne 10. 3. 1956, objavljena
v Ur. I. FLRJ-MP, št. 14/56,
4. Sporazum med Federativno republiko Jugoslavijo in
Zvezno republiko Nemčijo o urejanju odškodninskih zahtevkov za restitucije, ki se jih ne da realizirati, in zahtevkov do
nemške obračunske blagajne z dne 10. 3.1956, objavljen v Ur.
I. FLRJ-MP, št. 14/56,
5. Pogodba med Federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno
republiko Nemčijo o gospodarskem sodelovanju z dne 10. 3.
1956, objavljena v Ur. I. FLRJ-MP, št. 3/56,

10. Memorandum o soglasju k Sporazumu o zračnem prometu med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo in
Zvezno republiko Nemčijo z dne 10. 4. 1957 med Zveznim
izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Zvezne republike Nemčije z dne 18.
5. 1989,
11. Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o čezmejnem cestnem
prometu potnikov in blaga z dne 16. 7. 1964, objavljen v Ur. I
SFRJ-MP, št. 14/64,
12. Sporazum o spremembi sporazuma med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o čezmejnem cestnem prometu potnikov in blaga z dne
26. 7. 1973, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 1/78,
13. Sporazum o spremembi Sporazuma med Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o čezmejnem cestnem prometu potnikov in blaga z dne
23. 7. 1976, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št. 1/78,
14. Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialnem zavarovanju
z dne 12. 10. 1968, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP, št 9/69,
15. Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o izvajanju sporazuma
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in
Zvezno republiko Nemčijo o socialnem zavarovanju, ki je bil
sklenjen 12. oktobra 1968, z dne 9. 11. 1969, objavljen v Ur. I
SFRJ-MP št. 8/74,

6. Skupni protokol o pogajanjih med jugoslovansko in nemško delegacijo o gospodarskih in finančnih vprašanjih z dne
10. 3. 1956, objavljen v Ur. I. FLRJ-MP, št. 15/56,

16. Sporazum o spremembi sporazuma, ki je bil sklenjen 12
oktobra 1968 med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialnem zavarovanju
z dne 30. 9. 1974, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP št. 24/76,

7. Sporazum med Federativno ljudsko republiko Jugoslavijo
in Zvezno republiko Nemčijo o ureditvi jugoslovanskih povojnih komercialnih dolgov z dne 10. 3. 1956, objavljen v Ur. I.
FLRJ-MP, 12/56,

17. Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o zavarovanju za primer
brezposelnosti z dne 12. 10. 1968, objavljen v Ur. I. SFRJ-Mr
št. 9/69,

8. Sporazum o zračnem prometu med Federativno ljudsko
republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo z dne 10.
4. 1957, objavljen v Ur. I. FLRJ-MP, št. 5/58,

18. Upravni sporazum za izvajanje Sporazuma med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko
Nemčijo o zavarovanju za brezposelnost z dne 12.10.1968 in
Protokol k upravnemu sporazumu z dne 16. 5. 1969, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP št. 9/71,

9. Sporazum o spremembi sporazuma o zračnem prometu
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in
Zvezno republiko Nemčijo z dne 17. 1. 1975, objavljen v Ur. I.
SFRJ, št. 54/76,
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19. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Zvezne republike Nemčije o gospodarporočevalk

skem, industrijskem in tehničnem sodelovanju z dne 10. 2.
1969, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP št. 27/70,
20. Sporazum o kulturnem in znanstvenem sodelovanju med
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno
republiko Nemčijo z dne 28. 7. 1969, objavljen v Ur. I. SFRJMP št. 46/70,
21. Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o izročitvi z dne 26. 11.
1970, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP št. 17/76,
22. Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o pravni pomoči v kazenskih stvareh z dne 1. 10.1971, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP št.
33/72,
23. Protokol med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o pomoči v kapitalu z dne
20. 12. 1972,
24. Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o vzajemni administrativni pomoči pri preprečevanju, odkrivanju in zatiranju kršitev
carinskih predpisov z dne 2. 4.1974, objavljena v Ur. I. SFRJMP št. 4/76,

34. Okvirni sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado
Zvezne republike Nemčije o konsolidaciji obveznosti Socialistične federativne republike Jugoslavije (1986-1988) z dne 10.
10. 1986,
35. Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Zvezne
republike Nemčije o konsolidaciji jugoslovanskih obveznosti
po kreditih v zvezi z nemškimi dobavami in storitvami (19861988) z dne 10. 10. 1986,
36. Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Zvezne
republike Nemčije o konsolidaciji zunanjega dolga Socialistične federativne republike Jugoslavije (1988-1989) z dne 19.
10. 1988,
Sporazumi navedeni v aktu pod zaporednimi številkami 23,
31, 32, 33, 34, 35 in 36 se objavijo v Uradnem listu Republike
Slovenije v izvirnikih v nemškem jeziku in prevodih v slovenskem jeziku hkrati z aktom.
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

25. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Zvezne republike Nemčije o odobritvi
pomoči v kapitalu z dne 10. 12. 1974, objavljen v Ur. I. SFRJMP št. 66/74,
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26. Sporazum med Zveznim Zavodom za mednarodno znanstveno, prosvetno-kulturno in tehnično sodelovanje Socialistične federativne republike Jugoslavije in zveznim ministrom
za raziskovanja in tehnologijo Zvezne republike Nemčije
o sodelovanju na področju znanstvenih raziskovanj in tehnološkega razvoja z dne 23. 5. 1975, objavljen v Ur. I. SFRJ-MP
St. 13/77,

2. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Nemške demokratične republike o brezplačni zdravstveni oskrbi diplomatskih sodelavcev in nameščencev na njihovih diplomatskih predstavništvih z dne 2.
junija 1961

27. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije
in Vlado Zvezne republike Nemčije o sodelovanju
n
a področju turizma z dne 24. 7.1975, objavljen v Ur. I. SFRJMP št. 7/77,
28. Pogodba med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o izogibanju dvojnemu
obdavčevanju
dohodka in premoženja s protokolom z dne 26.
3
- 1987, objavljena v Ur. I. SFRJ-MP št. 12/88,
29. Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije in Vlado Zvezne
r
opublike Nemčije o pošiljanju jugoslovanskih delavcev organizacij združenega dela iz Socialistične federativne republike
Jugoslavije in o zaposlovanju v Zvezni republiki Nemčiji na
Podlagi pogodb o izvajanju del z dne 24. 8. 1988, objavljen
v
Ur. I. SFRJ-MP št. 11/89,
30. Sporazum med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nemčijo o vzajemnem varstvu in
spodbujanju vlaganj s protokolom z dne 10. 7.1989, objavljen
v
Ur. I. SFRJ-MP št. 7/90,
31. Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Social
'stične federativne republike Jugoslavije in Vlado Zvezne
re
Publike Nemčije o konsolidaciji jugoslovanskih obveznosti
Po
kreditih v zvezi z nemškimi dobavami in storitvami z dne
27
11. 1984,
32. Okvirni sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado
Zvezne republike Nemčije o konsolidaciji obveznosti SFRJ
*°ne 6. 9. 1985,
?3 Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Soci®"stične federativne republike Jugoslavije in Vlado Zvezne
epublike Nemčije o konsolidaciji jugoslovanskih obveznosti
po kreditih v zvezi z nemškimi dobavami in storitvami z dne 6.
9
-1995,
Poročevalec

1. Korespondenca z dne 21. avgusta/3, oktobra 1957 v zvezi'
s skupno izjavo o vzpostavitvi diplomatskih odnosov

3. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Nemške demokratične republike o sodelovanju na področju varstva rastlin in karantene rastlin z dne
19. decembra 1963
4. Konzularna pogoda med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Nemško demokratično republiko Nemčijo
z dne 12. februarja 1964
5. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Nemške demokratične republike o ustanovitvi jugoslovansko-nemškega komiteja za gospodarsko in
znanstveno-tehnično sodelovanje skupaj s statutom komiteja
z dne 15. maja 1964
6. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Nemške demokratične republike o sodelovanju na področju zdravstva z dne 22. marca 1965
7. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Nemške demokratične republike o industrijskem sodelovanju - Splošni pogoji za sklenitev in izpopolnjevanje pogodb o industrijskem sodelovanju med obrati
(podjetji) in gospodarskimi organizacijami Socialistične federativne republike Jugoslavije in Nemške demokratične republike z dne 6. maja 1965
8. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Nemške demokratične republike o sodelovanju na področju veterinarstva z dne 31. avgusta 1965
9. Pogodba med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Nemške demokratične republike o sodelovanju na področju veterinarstva z dne 20. maja 1966
10. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Nemške demokratične republike o mednarodnem cestnem prometu skupaj s protokolom o pogajanjih za sklenitev sporazuma z dne 17. septembra 1966
11. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
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Jugoslavije in Vlado Nemške demokratične republike o olajšavah v turističnem prometu z dne 5. julija 1972.
12. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Nemške demokratične republike o sodelovanju na področju pomorskega prometa z dne 11. maja
1973
13. Sporazum med Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije in Vlado Nemške demokratične republike o vzajemnem priznavanju spričeval, visokošolskih diplom, akademskih stopenj in nazivov, ki jih izdajata oz. podeljujeta obe
državi z dne 22. maja 1978
14. Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Nemške
demokratične republike o vzajemnih dobavah blaga in storitev v letih 1986 do 1990 z dne 12. decembra 1990
15. Sporazum med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Nemške
demokratične republike o sodelovanju na področju informacij
z dne 9. decembra 1988
16. Dolgoročni program gospodarskega in znanstveno-tehničnega sodelovanja med Socialistično federativno republiko
Jugoslavijo in Nemško demokratično republiko za obdobje do
leta 2000 z dne 9. decembra 1988

podjetja za prevoz oseb In blaga v kopenskem, pomorskem In
zračnem prometu za vse prevoze na podlagi tega odobrenega
posojila. Sprejela ne bo nobenih ukrepov, ki bi Izključevali ali
oteževal! udeležbo nemških prevoznih podjetij In bo v danih
primerih izdala potrebna dovoljenja.
5. člen
Vlada Zvezne republike Nemčije je posebej zainteresirana, da
se pri dobavah po tem odobrenem posojilu prednostno upoštevajo Industrijski izdelki dežele Berlin.
e.eian
Z Izjamo določil 4. člena v pogledu letalskega prometa velja ta protokol
tudi za deželo Berlin, v kolikor Vlada Zvezne republike Nemčije ne bo
v roku treh mesecev po začetku veljavnosti tega protokola dala Vladi
Socialistične federativne republike Jugoslavije nasprotne Izjave.
7. člen
Ta Protokol začne veljati po podpisu In po izmenjavi not obeh
vlad.
Sestavljeno v Bonnu, dne 20. decembra 1972 v dveh Izvirnikih,
vsak v nemškem in srbohrvaškem jeziku, pri čemer je vsako
besedilo enako obvezujoče.
Predsednik delegacije
Zvezne republike Nemčije
(podpis I. r.)

Predsednik delegacije ,
Socialistične federativne
republike Jugoslavije
(podpis l. r.)

17. Protokol med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije In Nemško demokratično republiko o vzajemnih dobavah blaga in storitev
v letu 1990 z dne 20. decembra 1989
Protokol
med Vlado Zvezne republike Nemčije
In Vlado Socialistične federativne republike
Jugoslavije o pomoči v kapitalu
Vlada Zvezne republike Nemčije in Vlada Socialistične federativne republike Jugoslavije sta se v duhu obstoječih prijateljskih odnosov med Zvezno republiko Nemčijo in Socialistično
federativno republiko Jugoslavijo v želji, da bi te prijateljske
stike utrdili in poglobili, dogovorili kot sledi:
1.člen
Vlada Zveze republike Nemčije omogoča Narodni banki Jugoslavije, da pri Kreditanstalt fur VViederaufbau, Frankfurt a./
Main, vzame posojilo v višini do skupno tristo milijonov nemških mark (2 1/2% obresti, rok vračila 30 let, od tega 8 let brez
obveze odplačila) za financiranje uvoza blaga za pokrivanje
tekočih potrebnih civilnih potreb iz Zvezne republike Nemčije.
2. člen
1. Uporaba tega posojila ter pogoji, pod katerimi je odobreno,
se določijo s pogodbo, ki jo morata skleniti prejemnica posojila in Kreditanstalt fOr VViederaufbau po pravnih predpisih, ki
veljajo v Zvezni republiki Nemčiji.
2. Vlada socialistične federativne republike Jugoslavije garantira posojilodajalcu vsa plačila in nakazila v zvezi z njimi za
izpolnitev vseh obveznosti posojilojemalca na podlagi posojilne pogodbe, ki jo je treba skleniti.
3. člen
Vlada Socialistične federativne republike Jugoslavije odvezuje Kreditanstalt fiir VViederaufbau vseh davkov in drugih
javnih dajatev, ki jih je v Socialistični federativni republiki
Jugoslaviji treba plačati pri sklenitvi ali izvajanju v 2. členu
omenjene posojilne pogodbe.
4. člen
Vlada Socialistične federativne republike Jugoslavije prepušča potnikom in dobaviteljem prost izbor prevoznega
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SPORAZUM
med
Vlado Zvezne republike Nemčije
In
Zveznim izvršnim svetom Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije
o konsolidaciji jugoslovanskih obveznosti po
kreditih v zvezi z nemškimi dobavami In
storitvami
sta se na podlagi usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolgov Socialistične federativne republike Jugoslavije, podpisanega 22. maja 1984 v Parizu
dogovorila naslednje:
l.člen
1. Ta sporazum se nanaša na naslednje terjatve, za katere
jamči Zvezna republika Nemčija, iz pogodb nemških upnikov
z jugoslovanskimi dolžniki, ki so bile sklenjene pred 2. decembrom 1982:
Pogodbeno dogovorjeni obroki odplačila Iz komercialnih kreditov In iz finančnih kreditov, ki so vezani na nemške dobave
In storitve in ki so ali bodo zapadli v plačilo v času od 1;
januarja 1984 do 31. decembra 1984 In ki niso bili odplačani
ali se ne odplačujejo.
2. Zneski terjatev, ki so navedene v 1. odstavku in med nemškimi upniki in jugoslovanskimi dolžniki pogodbeno dogovorjeni datumi o njihovi zapadlosti, so posamično usklajeni v seznamih zapadlosti. Zneski usklajenih terjatev so združeni
v skupne zneske po seznamih zapadlosti. Ti skupni zneski so
zbrani v Prilogi I. Vsota navedenih terjatev iz 1. točke je razen
tega zaradi jasnosti podana še v Prilogi II, tokrat urejeno po
jugoslovaskih bankah, ki so posojilojemalke ali garanti.
3. Vsota v 1. odstavku navedenih terjatev znaša največ:
- 174.745.878,95 DEM (z besedami: stoštlrilnsedemdese'
milijonov sedemstopetlnštlrldeset tisoč osemstoosemlnseporočevalk
i

demdeset nemških mark in petindevetdeset pfenigov)
- 71.825 US dolarjev (z besedami: enainsedemdeset tisoč
osemstopetindvajset ameriških dolarjev).
4. Zneski terjatev, ki v prilogah niso izkazani v nemških markah, se za potrebe izvajanja tega sporazuma preračunajo
v nemške marke. Preračun se izvede po uradnem srednjem
tečaju Frankfurtske borze na dan dospelosti, ki je pogodbeno
dogovorjen med nemškim upnikom in jugoslovanskim dolžnikom. Če na tak dan na Frankfurtski borzni ni bil objavljen
uradni tečaj, se namesto tega uporabi ustrezni zadnji predhodno objavljeni tečaj.

2. Ljubljanska banka - Združena banka, Ljubljana, in v prvem
odstavku imenovan Konzorcij skleneta ob podpisu tega sporazuma poseben dogovor o njegovem izvajanju. Zgoraj navedeni pooblaščenci so pooblaščeni da po medsebojnem dogovoru in v okviru najvišjih zneskov, ki so navedeni v 3. odstavku
1. člena, ugotovijo morebitne spremembe v prilogah navedenih zneskov.
3. Na pogodbe med nemškimi upniki in jugoslovanskimi dolžniki, ki so podlaga za v prilogi navedene terjatve, vplivajo ta
sporazum in ukrepi za njegovo izvajanje samo v toliko, v kolikor je s tem sporazumom dogovorjen odlog plačila.
6. člen

2. člen
Namen tega sporazuma je odlog plačil za terjatve navedene
v 1. členu. Te terjatve se bodo odplačevale in nanje zaračunavale obresti po določilih tega sporazuma.
3. člen
1. Ljubljanska banka - Združena banka, Ljubljana, kot
s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije določen agent, ki deluje
v njegovem imenu, bo odplačala v 1. členu navedene terjatve
v šestih enakih zaporednih polletnih obrokih, z začetkom 31.
decembra 1988 in s koncem 30. junija 1991, v nemških
markah.
2. Ljubljanska banka - Združena banka, Ljubljana, kot
s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije določen agent, ki deluje
v njegovem imenu, bo plačala na v 1. členu navedene terjatve
obresti v nemških markah v višini 8.45% (z besedami: osem in
petinštirideset stotin odstotka) letno (konsolidacijske obresti). Obrestovanje se začne na dan pogodbeno med nemškim
upnikom in jugoslovanskim dolžnikom dogovorjene zapadlosti in se konča vsakokrat na dan, ko so plačani zneski knjiženi
v dobro na bančnem računu Konzorcija, ki je naveden v 5.
členu.

Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije Vlade Zvezne republike Nemčije v zvezi
s konsolidacijo terjatev, ki so primerljive s terjatvami, ki so
bile vključene v ta Sporazum, ne bo obravnaval manj ugodno
kot obravnava vlade drugih držav.
7. člen
Ta sporazum velja tudi za deželo Berlin, v kolikor Vlada
Zvezne republike Nemčije ne bo v roku treh mesecev po
začetku veljavnosti tega Sporazuma dala Zveznemu izvršnemu svetu Skupščine Socialistične federativne republike
Jugoslavije nasprotne izjave.
Ta sporazum začne veljati na dan, ko se bosta pogodbenici
medsebojno z izmenjavo not obvestili, da so za to izpolnjeni
njuni notranjepravni pogoji.
Sestavljeno v Beogradu, dne 27. novembra 1984 v dveh izvirnikih, vsak v nemškem in srbohrvaškem jeziku, pri čemer je
vsako besedilo enako obvezujoče.
Za Vlado
Zvezne republike Nemčije
Gizela Rheker I. r.

Za zvezni izvršni svet
Skupščine Socialistične
federativne republike
Jugoslavije
Nikola Jelič I. r.

3- Konsolidacijske obresti se plačujejo
~ za čas do 31. decembra 1984 na dan 31. marca 1985
- za čas po 31. decembru 1984 polletno za nazaj na dan 30.
junija in 31. decembra vsakega leta, prvič pa 30. junija 1985
4- če konso idacijske obresti iz 3. odstavka ne pridejo na
račun na da.i njihove zapadlosti v skladu s tem sporazumom,
i® treba na zaostali znesek konsolidacijskih obresti plačati od
dneva
dospelosti dalje obresti v skladu z 2. odstavkom, razen
v
primeru, da plačilo kasni za manj kot štirinajst koledarskih
dni.
5- Plačila iz 2. in 3. člena je treba izvršiti brez odbitka za davke,
Pristojbine in druge javne dajatve ali druge stroške v nemških
markah na dan njihove zapadlosti v skladu s tem sporazumom. Kraj spolnitve je Hamburg.
4. člen
Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije garantira v imenu in po nalogu Socialistične
federativne
republike Jugoslavije, da bodo vsa plačila po tem
s
Porazumu izvršena vsakokrat na dan njihove dospelosti.
5. člen
■ Za izvajanje tega Sporazuma
- pooblašča Vlada Zvezne republike Nemčije Konzorcij, ki ga
sestavljajo
HERMES Kreditversicherungs - Aktiengesellsc[\at, Hamburg in Berlin ter TREUARBEIT Aktiengesellschaft,
Hamburg in Berlin er TREUARBEIT Aktiengesellschaft VVirtschaftspriifungsgesellscahft
Steuerberatungsgesellschaft,
rankfurt na Maini in Berlin;
~ Pooblašča Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije Ljubljansko banko - Združeno
banko, Ljubljana.
1

Poročevalec

OPOMBA:
Priloga I. k sporazumu je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
OKVIRNI SPORAZUM
med
Vlado Zvezne republike Nemčije
in
Zveznim izvršnim svetom Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije
o konsolidaciji obveznosti Socialistične
federativne republike Jugoslavije
sta se na podlagi usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolgov Socialistične federativne republike Jugoslavije, podpisanega v Parizu 24. maja 1985
dogovorila naslednje:
l.člen
1. Vlada Zvezne republike Nemčije omogoča jugoslovanskim
dolžnikom odlog plačila za tiste terjatve, za katere jamči
Zvezna republika Nemčija, iz pogodb z nemškimi upniki, ki so
bile sklenjene pred 2. decembrom 1982 in predvidevajo rok
vračanja kredita več kot eno leto. Odlog plačila je omejen na
pogodbeno dogovorjene obroke odplačila iz komercialnih
kreditov in iz finančnih kreditov, ki so vezani na nemške
dobave in storitve in ki so ali bodo zapadli v plačilo v času od
1. januarja 1985 do 15. maja 1986 in ki niso bili odplačani ali
se ne odplačujejo.
2. Podrobnosti v 1. točki predvidenega odloga plačila bosta
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pogodbenici dogovorili v posebnem sporazumu, ki se sklepa
istočasno s tem Okvirnim sporazumom.

nemu svetu Skupščine Socialistične federativne republike
Jugoslavije nasprotne izjave.

2. člen

5. člen

1. Vlada Zvezne republike Nemčije omogoča Narodni banki
Jugoslavije, Beograd, kot s strani Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije
določenemu agentu, ki deluje za njegov račun, da spremeni
s Kreditanstalt fur VViederaufbau, Frankfurt na Maini, dne 21.
marca 1973 sklenjeno posojilno pogodbo za 300.000.000,00
DEM (z besedami: tristo milijonov nemških mark) in dne 30.
decembra 1974 sklenjeno posojilno pogodbo za
700.000.000,00 DEM (z besedami: sedemsto milijonov nemških mark) tako, da bo treba plačati zneske vračila, ki so
zapadli ali bodo zapadli v času od 1. januarja 1965 do 15. maja
1986 in niso bili odplačani ali se ne odplačujejo.

Ta Sporazum začne veljati na dan, ko se bosta pogodbenici
medsebojno z izmenjavo not obvestili, da so za začetek veljavnosti tega Sporazuma izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji.

- v višini 10 odstotkov na dan prvotno pogodbeno dogovorjene zapadlosti,
- v višini 90 odstotkov v desetih enakih zaporednih polletnih
obrokih, ki se začno 1. marca 1990 in končajo 1. septembra
1994.
2. Zneski vračil, za katere veljajo določbe iz 1. točke, so
posamično navedene v prilogi, ki je sestavni del tega Sporazuma; znašajo skupno 48.340.000,00 DEM (z besedami: oseminštirideset milijonov tristoštirideset tisoč nemških mark).
3. Narodna banka Jugoslavije, Beograd, kot s strani Zveznega
izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike
Jugoslavije določen agent, ki deluje za njegov račun, bo
plačala na v 2. točki navedene zneske vračila, v kolikor niso
bili plačani ali se ne plačujejo ob prvotno pogodbeno dogovorjeni zapadlosti, obresti v nemških markah v višini 2.8% (z
besedami: dva cela osem odstotkov) letno (konsolidacijske
obresti). Obrestovanje se začne na dan med Kreditanstalt fur
Wiederaufbau, Frankfurt na Maini, in Narodno banko Jugoslavije, Beograd, pogodbeno dogovorjene dospelosti in se
konča vsakokrat na dan, ko so plačani zneski knjiženi v dobro
na računu Kreditanstalt fur VViederaufbau, Frankfurt na Maini,
ki ga je treba je v skladu s 4. točko še podrobno določiti.
Konsolidacijske obresti je treba plačati polletno za nazaj 31.
decembra in 30. junija vsakega leta, začenši z 31. decembrom
1985.
4. Podrobnosti odloga plačila po 1. do 3. točki se dogovorijo
v dodatni pogodbi med Narodno banko Jugoslavije, Beograd,
in Kreditanstalt fur VViederaufbau, Frankfurt na Maini; za to
pogodbo veljajo v Zvezni republiki Nemčiji veljavni pravni
predpisi. Plačila po 1. do 3. točki je treba izvršiti neodvisno od
sklenitve dodatne pogodbe. Kraj spolnitve je Frankfurt na
Maini.
5. Plačila iz 1. in 3. točke so oproščena vseh davkov in drugih
javnih dajatev, pristojbin ali stroškov, ki se v Socialistični
federativni republiki Jugoslaviji plačujejo ob sklenitvi ali pri
izvajanju v 4. točki navedene dodatne pogodbe.
6. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije garantira v imenu in po nalogu Socialistične federativne republike Jugoslavije, da bodo vsa plačila
po tem členu izvršena vsakokrat na dan njihove zapadlosti.

Sestavljeno v Bonnu, dne 6. septembra 1985 v dveh izvirnikih,
vsak v nemškem in srbohrvaškem jeziku, pri čemer je vsako
besedilo enako obvezujoče.
Za Vlado
Zvezne republike Nemčije
dr. Alois Jelonnek
dr. Norbert Schmidt-Gerritzen,

Za Zvezni izvršni svet
Skupščine Socialistične
federativne republike
Jugoslavije
Nikola Jelić

OPOMBA:
Priloga k Okvirnemu sporazumu je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

SPORAZUM
med
Vlado Zvezne republike Nemčije
In
Zveznim izvršnim svetom Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije
o konsolidaciji jugoslovanskih obveznosti po
kreditih v zvezi z nemškimi dobavami in
storitvami
sta se na podlagi usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolgov Socialistične federativne republike Jugoslavije, podpisanega v Parizu 24. maja 1985
pri izvajanju 1. člena istočasno s tem Sporazumom podpisanega okvirnega sporazuma med Vlado Zvezne republike Nemčije in Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije
dogovorila naslednje:
l.člen
. Ta sporazum se nanaša na naslednje terjatve, za katere
jamči Zvezna republika Nemčija, iz pogodb nemških upnikov
z jugoslovanskimi dolžniki, ki so bile sklenjene pred 2. decembrom 1982:
Pogodbeno dogovorjeni obroki odplačila iz komercialnih kreditov in iz finančnih kreditov, ki so vezani na nemške dobave
in storitve in ki so ali bodo zapadli v plačilo v času od 1januarja 1985 do 15. maja 1986 in ki niso bili odplačani ali se
ne odplačujejo.

4. člen

2. Zneski terjatev, ki so navedene v 1. točki in med nemškimi
upniki in jugoslovanskimi dolžniki pogodbeno dogovorjeni
datumi njihove dospelosti, so posamično usklajeni v seznamih dospelosti. Zneski usklajenih terjatev so združeni
v skupne zneske po seznamih dospelosti. Ti skupni zneski so
zbrani v Prilogi I. Vsota navedenih terjatev iz 1. točke je razen
tega zaradi jasnosti podana še v Prilogi II, tokrat urejeno P°
jugoslovanskih bankah, ki so posojilojemalke ali garanti.
3. Vsota v 1. točki navedenih terjatev znaša največ:
- 247.681.370,02 DEM (z besedami: dvestosedeminštirideset
milijonov šeststoenainosemdeset tisoč tristosedemdeset
nemških mark in dva pfeniga)

Ta sporazum velja tudi za deželo Berlin, v kolikor Vlada
Zvezne republike Nemčije ne bo v roku treh mesecev po
začetku veljavnosti tega Sporazuma dala Zveznemu izvrš-

- 290.983,32 US dolarjev (z besedami: dvestodevetdeset tisoč
devetstotriinosemdeset ameriških dolarjev in dvaintridese'
centov).

3. člen
Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije Vlade Zvezne republike Nemčije v zvezi
s konsolidacijo terjatev, ki so enake ali primerljive s terjatvami, ki so bile vključene v ta sporazum, ne bo obravnaval
manj ugodno kot obravnava vlade drugih držav.
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poročevalec

4. Zneski terjatev, ki v prilogah niso izkazani v nemških markah, se za potrebe izvajanja tega sporazuma proračunajo
v nemške marke. Preračun se izvede po uradnem srednjem
tečaju Frankfurtske borze na dan dospelosti pogodbeno
dogovorjena med nemškim upnikom in jugoslovanskim dolžnikom. Će na tak dan na Frankfurtski borzi ni bil objavljen
uradni tečaj, se namesto tega uporabi ustrezni zadnji predhodno objavljeni tečaj.
2. člen
Namen tega Sporazuma je odlog plačila za terjatve navedene
v 1. členu. Te terjatve se bodo odplačevale in nanje zaračunavale obresti po določilih tega sporazuma.
3. člen
1. Ljubljanska banka - Združena banka, Ljubljana, kot
s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije določen agent, ki deluje
v njegovem imenu, bo odplačala devetdeset odstotkov v 1.
členu navedenih terjatev v desetih enakih zaporednih polletnih obrokih, z začetkom 1. marca 1990 in koncem 1. septembra 1994.
2. Ljubljanska banka - Združena banka, Ljubljana, kot
s strani Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije določen agent, ki deluje
v njegovem imenu, bo plačala na v 1. členu navedene terjatve
obresti v nemških markah v višini 7.78% (z besedami: sedem
in sedem desetin odstotkov) letno (konsolidacijske obresti).
Obrestovanje se začne na dan dospelosti, ki je pogodbeno
dogovorjeno med nemškim upnikom in jugoslovanskim dolžnikom in se konča vsakokrat na dan, ko so plačani zneski
knjiženi v dobro na bančnem računu Konzorcija, ki je naveden v 6. členu.
3. Konsolidacijske obresti se plačujejo
- za čas do 1. septembra 1985 na dan 31. decembra 1985
- za čas po 1. septembru 1985 polletno za nazaj na dan 1.
marca in 1. septembra vsakega leta, prvič pa 1. marca 1986
4. Če konsolidacijske obresti iz 3. točke ne pridejo na račun
na dan njihove zapadlosti v skladu s tem sporazumom, je
treba na zaostali znesek konsolidacijskih obresti plačati od
dneva dospelosti dalje v skladu s točko 2, razen v primeru, da
plačilo kasni za manj kot štirinajst koledarskih dni.
5. Deset odstotkov v 1. členu navedenih terjatev morajo jugoslovanski dolžniki plačati nemškim upnikom po prvotnih kreditnih pogodbah.
6 Višina obresti na terjatve iz 5. točke, ki niso bile ali ne bodo
plačane na dan dospelosti, se ravna po prvotnih pogodbenih
dogovorih, če takih dogovorov v prvotnih pogodbah ni, velja
obrestna mera konsolidacijskih obresti, kot je določena v 2.
točki.
7. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije bo sprejel potrebne ukrepe za zagotovitev plačil iz 5. in 6. točke.
4. člen
Plačila iz 2. in 3. člena je treba izvršiti brez odbitka za davke,
pristojbine in druge javne dajatve ali druge stroške v nemških
markah na dan njihove dospelosti v skladu s tem sporazumom. Kraj spolnitve je Hamburg.
5. člen
Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije garantira v imenu in po nalogu Socialistične
federativne republike Jugoslavije, da bodo vsa plačila po tem
Sporazumu izvršena vsakokrat na dan njihove dospelosti.
Poročevalec

6. člen
1. Za izvajanje tega Sporazuma
- pooblašča Vlada Zvezne republike Nemčije Konzorcij, ki ga
sestavljajo HERMES Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft,
Hamburg in Berlin ter TREUARBEIT Aktiengesellschaft
VVirtschaftsprufungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschfat, Frankfurt na Maini in Berlin;
- pooblašča Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije Ljubljansko banko — Združeno
banko, Ljubljana.
2. Ljubljanska banka - Združena banka, Ljubljana, in v prvem
odstavku imenovan Konzorcij skleneta ob podpisu tega Sporazuma poseben dogovor o njegovem izvajanju. Zgoraj navedeni pooblaščenci so pooblaščeni, da po medsebojnem
dogovoru in v okviru najvišjih zneskov, ki so navedeni v 3.
točki 1. člena, ugotovijo morebitne spremembe v prilogah
navedenih zneskov.
3. Na pogodbe med nemškimi upniki in jugoslovanskimi dolžniki, ki so podlaga za v prilogi navedene terjatve, vplivajo ta
sporazum in ukrepi za njegovo izvajanje samo v toliko, v kolikor je s tem sporazumom dogovorjen odlog plačila.
7. člen
Ta sporazum velja tudi za deželo Berlin, v kolikor Vlada
Zvezne republike Nemčije ne bo v roku treh mesecev po
začetku veljavnosti tega Sporazuma dela Zveznemu izvršnemu svetu Skupščine Socialistične federativne republike
Jugoslavije nasprotne izjave.
8. člen
Ta sporazum začne veljati istočasno kot okvirni sporazum
med Vlado Zvezne republike Nemčije in Zveznim izvršnim
svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije o konsolidaciji obveznosti Socialistične federativne
republike Jugoslavije, to je na dan, ko se bosta pogodbenici
medsebojno z izmenjavo not obvestili, da so za to izpolnjeni
njuni notranjepravni pogoji.
Sestavljeno v Bonnu, dne 6. septembra 1985 v dveh izvirnikih,
vsak v nemškem in srbohrvaškem jeziku, pri čemer je vsako
besedilo enako obvezujoče.
Za Zvezni izvršni svet
Za Vlado
Skupščine Socialistične
Zvezne republike Nemčije
federativne republike
dr. Alois Jelonnek
Jugoslavije
dr. Norbert Schmidt-Gerritzem,
OPOMBA:
Priloga I. k sporazumu in na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
OKVIRNI SPORAZUM
med
Vlado Zvezne republike Nemčije
in
Zveznim izvršnim svetom Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije
o konsolidaciji obveznosti
Socialistične federativne republike Jugoslavije
(1986-1988)
sta se na podlagi usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolgov Socilaistične federativne republike Jugoslavije, podpisanega v Parizu 13. maja 1986
dogovorila naslednje:
1. člen (obveznosti Iz trgovinskih poslov)
1. Vlada Zvezne Republike Nemčije omogoča jugoslovanskim
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dolžnikom odlog plačila za tiste terjatve, za katere jamci
Zvezna republika Nemčija, iz pogodb z nemškimi upniki, ki so
bile sklenjene pred 2. decembrom 1982 in predvidevajo rok
vračila kredita več kot eno leto. Odlog plačila je omejen na:
a) pogodbeno dograjevane obroke odplačila iz komercialnih
kreditov in iz finančnih kreditov, ki so vezani na nemške
dobave in storitve in ki so ali bodo zapadli v plačilo v času od
16. maja 1986 do 15. maja 1987 in ki niso bili odplačani ali se
ne odplačujejo.
b) pogodbeno dogovorjene obroke odplačila iz komercialnih
kreditov in iz finančnih kreditov, ki so vezani na nemške
dobave in storitve in ki so ali bodo zapadli v plačilo v času od
16. maja 1987 do 31. marca 1988 in ki se ne odplačujejo.
2. Podrobnosti v 1. točki predvidenega odloga plačila bosta
pogodbenici dogovorili v posebnem sporazumu, ki se sklepa
istočasno s tem Okvirnim sporazumom.
2. člen (obveznosti iz finančnega sodelovanja)
1. Vlada Zvezne republike Nemčije omogoča Narodni banki
Jugoslavije, Beograd, kot s strani Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije
določenemu agentu, ki deluje za njegov račun, da spremeni
s Kreditanstalt fiir VViederaufbau, Frankfurt na Maini, dne 21.
marca 1973 sklenjeno posojilno pogodbo za 300.000.000,00
DEM (z besedami: tristo milijonov nemških mark) in dne 30.
decembra 1974 sklenjeno posojilo pogodbo za
700.000.000,00 DEM (z besedami: sedemsto milijonov nemških mark) tako:

v dodatni pogodbi med Narodno banko Jugoslavije, Beograd,
in Kreditanstalt fiir VViederaufbau, Frankfurt na Maini; za to
pogodbo veljajo v Zvezni republiki Nemčiji veljavni pravni
predpisi. Plačila po 1. do 3. točki je treba izvršiti neodvisno od
sklenitve dodatne pogodbe. Kraj spolnitve je Frankfurt na
Maini.
5. Plačila iz 1. in 3. točke so oproščena vseh davkov in drugih
javnih dajatev, pristojbin ali stroškov, ki se v Socialistični
federativni republiki Jugoslaviji plačujejo ob sklenitvi ali pri
izvajanju v 4. točki navedene dodatne pogodbe.
6. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije garantira v imenu in po nalogu Socialistične federativne republike Jugoslavije, da bodo vsa plačila
po tem členu izvršena vsakokrat na dan njihove zapadlosti.
3. člen (pogojenost)
Odlog plačila za obveznosti, ki so zajete v črki b) 1. točke 1.
člena in v črki b) 1. točke 2. člena je odvisen od tega, da so
izpolnjeni pogoji, ki so navedeni v 5. točki IV. poglavja
v Parizu 13. maja 1986 podpisanega usklajenega zapisnika.
4. člen (enako obravnavanje)
Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije Vlade Zvezne republike Nemčije v zvezi
s konsolidacijo terjatev, ki so enake ali primerljive s terjatvami, ki so bile vključene v ta sporazum, ne bo obravnaval
manj ugodno kot obravnava vlade drugih držav.
5. člen (berlinska klavzula)

a) da bo treba od zneskov vračila, ki so dospeli ali bodo
dospeli v času od 16. maja 1986 do 15. maja 1987 in niso bili
odplačani ali se ne odplačujejo, plačati 85 odstotkov v desetih
enakih zaporednih polletnih obrokih, ki se začno 30. aprila
1991 in končajo 31. oktobra 1995. Preostalih 15 odstotkov je
treba plačati na dan prvotno pogodbeno dogovorjene dospelosti.
b) Od zneskov vračila, ki zapadejo ali se ne odplačujejo v času
od 16. maja 1987 do 31. marca 1988, je treba plačati odstotek,
ki ga je treba določiti v skladu s 5. točko IV. poglavja dne 13.
maja 1986 v Parizu podpisanega usklajenega zapisnika in ki
ga mora predsedujoči skupine držav upnic sporočiti Zveznemu izvršnemu svetu Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije do 31. marca 1987, v desetih enakih
zaporednih polletnih obrokih, ki se začno 31. marca 1992 in
končajo 30. septembra 1996. V višini preostalega odstotka je
treba znesek odplačila plačati na dan prvotno pogodbeno
dogovorjene dospelosti.
2. Zneski vračil, za katere veljajo določbe iz 1. točke, so
posamično navedene v prilogi, ki je sestavni del tega sporazuma. Za zneske odplačila po črki a) 1. točke znašajo skupno
48.340.000,00 DEM (z besedami: oseminštirideset milijonov
tristoštirideset tisoč nemških mark) in za zneske odplačila po
črki b) 1. točke skupno 48.340.000,00 DEM (z besedami:
oseminštirideset milijonov tristoštirideset tisoč nemških
mark).
3. Narodna banka Jugoslavije, Beograd, kot s strani Zveznega
izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike
Jugoslavije določen agent, ki deluje za njegov račun, bo
plačala na v 2. točki navedene zneske vračila, v kolikor niso
bili plačani ali se ne plačujejo ob prvotno pogodbeno dogovorjeni dospelosti, obresti v nemških markah v višini 2.8% (z
besedami: dva cela osem odstotkov) letno (konsolidacijske
obresti). Obrestovanje se začne na dan dospelosti, ki je
pogodbeno dogovorjen med Kreditanstalt fiir VViederaufbau,
Frankfurt na Maini, in Narodno banko Jugoslavije, Beograd in
se konča vsakokrat na dan, ko so plačani zneski knjiženi
v dobro na računu Kreditanstalt fiir Wiederaufbau, Frankfurt
na Maini, ki ga je treba v skladu s 4. točko še podrobno
določiti. Konsolidacijske obresti je treba plačati polletno za
nazaj 31. decembra in 30. junija vsakega leta, začenši z 31.
decembrom 1986.
4. Podrobnosti odloga plačila po 1. do 3. točki se dogovorijo
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Ta Sporazum velja tudi za deželo Berlin, v kolikor Vlada
Zvezne republike Nemčije ne bo v roku treh mesecev po
začetku veljavnosti tega Sporazuma dala Zveznemu izvršnemu svetu Skupščine Socialistične federativne republike
Jugoslavije nasprotne izjave.
6. člen (začetek veljavnosti)
Ta Sporazum začne veljati na dan, ko se bosta pogodbenici
medsebojno z izmenjavo not obvestili, da so za začetek veljavnosti tega Sporazuma izpolnjeni nujni notranjepravni pogoji.
Sestavljeno v Beogradu, dne 10. oktobra 1986 v dveh izvirnikih, vsak v nemškem in srbohrvaškem jeziku, pri čemer je
vsako besedilo enako obvezujoče.
Za Vlado
Za Zvezni izvršni svet
Zvezne republike Nemčije
Skupščine Socialistične
dr. Helmut Gdckel
federativne republike
dr. Norbert Schmidt-Gerritzen
Jugoslavije
Nikola Jelič
OPOMBA:
Priloga k Okvirnemu sporazumu je na vpogled v Službi za
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

SPORAZUM
med
Vlado Zvezne republike Nemčije
in
Zveznim izvršnim svetom Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije
o konsolidaciji jugoslovanskih obveznosti po
kreditih v zvezi z nemškimi dobavami in
storitvami
(1986-1988)
sta se na podlagi usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolgov Socialistične federativne republike Jugoslavije, podpisanega v Parizu 13. maja 1986
poročevalec

pri Izvajanju 1. člena istočasno s tem Sporazumom podpisanega Okvirnega sporazuma med Vlado Zvezne republike
Nemčije In Zveznim IzvrSnim svetom Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije
dogovorila naslednje:
1. člen (zajet* terjatve)
1. Ta sporazum se nanaša na naslednje terjatve, za katere
jamči Zvezna republika Nemčija, Iz pogodb nemških upnikov
z jugoslovanskimi dolžniki, ki so bile sklenjene pred 2. decembrom 1982 In s prvotnim rokom kredita več kot eno leto:
a) pogodbeno dogovorjeni obroki odplačila iz komercialnih
kreditov In iz finančnih kreditov, ki so vezani na nemške
dobave In storitve in ki so ali bodo dospeli v plačilo v času od
16. maja 1986 do 15. maja 1987 in ki niso bili odplačani ali se
ne odplačujejo.
b) pogodbeno dogovorjeni obroki odplačila iz komercialnih
kreditov In Iz finančnih kreditov, ki so vezani na nemške
dobave in storitve in ki bodo dospeli v plačilo v času od 16.
maja 1987 do 31. marca 1988 in se ne odplačujejo.
2. Zneski terjatev, ki so navedeni pod črkami a) in b) 1. točke
in med nemškimi upniki In jugoslovanskimi dolžniki pogodbeno dogovorjeni datumi njihovih dospelosti, so posamično
usklajeni v seznamih dospelosti. Zneski usklajenih terjatev so
združeni v skupne zneske po seznamih dospelosti In navedeni
v Prilogah 1 in 2 k temu sporazumu kot sledi:
a) Skupne vsote pod črko a) v 1. točki navedenih terjatev so
zbrane v Prilogi 1. Njihova vsota znaša največ:
- 148.616.478,50 DEM (z besedami: stooseminštirideset milijonov šestošestnajst tisoč štiristooseminsedemdeset nemških
mark in petdeset pfenlgov) in
- 242.816,66 US dolarjev (z besedami: dvestodvainštirideset
tisoč osemstošestnajst ameriških dolarjev in šestinšestdeset
centov).
b) Skupne vsote pod črko b) v 1. točki navedenih terjatev so
zbrane v Prilogi 2. Njihova vsota znaša največ:
- 115.162.623,90 DEM (z besedami: stopetnajst milijonov
8todvalnšestdeset tisoč šestotrlindvajset nemških mark in
devetdeset pfenlgov) In
- 194.650,00 US dolarjev (z besedami: stoštiriindevetdeset
tisoč šestopetdeset ameriških dolarjev).
3. Zaradi jasnosti so v Prilogah 1 in 2 navedene terjatve
dodatno še enkrat podane še v Prilogah 3 in 4, tokrat urejeno
po jugoslovanskih bankah, ki so posojilojemalke ali garanti,
In sicer terjatve iz Priloge 1 v Prilogi 3 In terjatve iz Priloge
2 v Prilogi 4.

2. Od terjatev, ki so zajete pod črko b) 1. točke 1. člena, se
odplačuje odstotek, ki ga je treba določiti v skladu s črko d) 5.
točke IV. poglavja dne 13. maja 1986 v Parizu podpisanega
usklajenega zapisnika v desetih enakih zaporednih polletnih
obrokih, ki se začno 31. marca 1992 In končajo 30. septembra
1996. V višini preostalega odstotka je treba zneske odplačila
plačati na dan prvotno med nemškim upnikom in jugoslovanskim dolžnikom pogodbeno dogovorjene dospelosti.
4. člen (Konsolldacijske obresti)
1. Na zajete terjatve v 1. točki 1. člena zajete terjatve bo
Ljubljanska banka - Združena banka, Ljubljana, kot s strani
Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije določen agent, ki deluje za njegov
račun, plačala obresti v nemških markah v višin 6.8% (z
besadami: šest In osem desetin odstotka) letno (v nadaljevanju označene kot »konsolldacijske obresti«),
2. Obrestovanje se začne na dan pogodbeno med nemškim
upnikom in jugoslovanskim dolžnikom dogovorjene zapadlosti in se konča vsakokrat na dan, ko so plačani zneski knjiženi
v dobro na bančnem računu Konzorcija, ki je naveden v 8.
členu.
3. Konsolldacijske obresti na pod črko a) 1. točke 1. člena
zajete terjatve se plačujejjo
- za čas do 31. oktobra 1986 na dan 31. decembra 1986,
- za čas po 31. oktobru 1986 polletno za nazaj na dan 30.
aprila in 31. oktobra vsakega leta, prvi pa 30. aprila 1987.
4. Konsolldacijske obresti na pod črko b) 1. točke 1. člena
zajete terjatve se oplačujejo
- za čas do 30. septembra 1987 na dan 30. septembra 1987,
- za čas po 30. septembru 1987 polletno za nazaj na dan 31.
marca in 30. septembra vsakega leta, prvičč pa 31. marca
1988.
5. Če konsolldacijske obresti ne pridejo na račun na dan
njihove dospelosti v skladu s tem Sporazumom, je treba na
zaostali znesek konsolldacijskih obresti plačati od dneva
dospelosti dalje obresti v skladu s točko 1, razen v primeru, da
plačilo kasni za manj kot štirinajst koledarskih dni.
5. člen (plačila brez odbitkov)
Plačila iz 3. in 4. člena je treba izvršiti brez odbitka za davke,
pristojbine in druge javne dajatve ali druge stroške v nemških
markah na dan njihove dospelosti v skladu s tem sporazumom. Kraj spolnltve je Hamburg.

j- Zneski terjatev, ki v prilogah niso izkazani v nemških markah, se za potrebe izvajanja tega sporazuma preračunajo
v nemške marke. Preračun se izvede po uradnem srednjem
tečaju Frankfurtske borze na dan dospelosti, kot pogodbeno
dogovorjeno med nemškim upnikom in jugoslovanskim dolžnikom. Če na tak dan na Frankfurtski borzi ni bil objavljen
uradni tečaj, se namesto tega uporabni ustrezni zadnji predhodno objavljeni tečaj.

Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije garantira v Imenu in po nalogu Socialistične
federativne republike Jugoslavije, da bodo vsa plačila po tem
sporazumu izvršena vsakokrat na dan njihove dospelosti.

2. člen (odlog plačila)

7. člen (pogojenost)

Namen tega Sporazuma je odlog plačil za terjatve navedene
1- točki 1. člena. Te terjatve se bodo odplačevale in nanje
zaračunavale obresti po določilih tega sporazuma.

Odlog plačila za obveznosti, ki so zajete v črki b) 1. točke 1.
člena je odvisen od tega, da so izpolnjeni pogoji, ki so navedeni v 5. točki IV. poglavja v Parizu 13. maja 1986 podpisanega usklajenega zapisnika. Če ti pogoji niso izpolnjeni, je
treba obveznosti, ki so zajete v črki b) 1. točke 1. člena
poravnati na dan dospelosti, ki je bila dogovorjena med nemškim upnikom in jugoslovanskim dolžnikom.

v

3- člen (plačila obrokov vračila)
Ljubljanska banka - Združena banka, Ljubljana, kot s strani
Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne
republike
Jugoslavije določen agent, ki deluje za njegov
r
ačun, bo odplačala v 1. In 2. točki 1. člena zajete terjatve, kot
sledi:
1. 85 odstotkov od pod črko a) 1. točke 1. člena navedenih
terjatev v desetih enakih zaporednih polletnih obrokih,
p začetkom 30. aprila 1991 in koncem 31. oktobra 1995.
reostallh 15 odstotkov se odplača na dan zapadlosti, ki je
ona pogodbeno dogovorjena med nemškim upnikom in jugoslovanskim dolžnikom.
poročevalec

6. člen (garancija)

8. člen (lzva|anje)
1. Za izvajanje tega Sporazuma pooblašča
- Vlada Zvezne republike Nemčije Konzorcij, ki ga sestavljajo HERMES Kreditversicherungs-Aktiengesellschaft, Hamburg in Berlin terTREUARBElT Aktiengesellschaft VVirtschaftsprufungsgesellschaft Steuerberatungsgeseiischaft, Berlin in
Frankfurt na Maini,
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- Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije Ljubljansko banko - Združeno banko,
Ljubljana.
2. Ljubljanska banka - Združenka banka, Ljubljana, in
v prvem odstavku imenovan Konzorcij skleneta ob podpisu
tega Sporazuma poseben dogovor o njegovem izvajanju. Zgoraj navedeni pooblaščenci so pooblaščeni, da po medsebojnem dogovoru in v okviru najvišjih zneskov, ki so navedeni
v 2. točki 1. člena, ugotovijo morebitne spremembe v prilogah
navedenih zneskov.
3. Na podlagi med nemškimi upniki in jugoslovanskimi dolžniki, ki so podlaga za v prilogi navedene terjatve, vplivajo ta
sporazum in ukrepi za njegovo izvajanje samo v toliko, v kolikor je s tem sporazumom dogovorjen odlog plačila.
9. člen (berlinska klavzula)
Ta sporazum velja tudi za deželo Berlin, v kolikor Vlada
Zvezne republike Nemčije ne bo v roku treh mesecev po
začetku veljavnosti tega Sporazuma dala Zveznemu izvršnemu svetu Skupščine Socialistične federativne republike
Jugoslavije nasprotne izjave.
10. člen (začetek veljavnosti)
Ta Sporazum začne veljati istočasno kot okvirni sporazum
med Vlado Zvezne republike Nemčije in Zveznim izvršnim
svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije o konsolidaciji obveznosti Socialistične federativne
republike Jugoslavije, to je na dan, ko se bosta pogodbenici
medsebojno z izmenjavo not obvestili, da so za to izpolnjeni
njuni notranjepravni pogoji.
Sestavljeno v Beogradu, dne 10. oktobra 1986 v dveh izvirnikih, vsak v nemškem in srbohrvaškem jeziku, pri čemer je
vsako besedilo enako obvezujoče.
Za Vlado
Zvezne republike Nemčije
dr. Helmut Gockel
dr. Norbert Schmidt-Gerritzen

Za
Zvezni izvršni svet
Skupščine Socialistične
federativne republike
Jugoslavije
Nikola Jelič

OPOMBA:
Priloga I. k sporazumu je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.
SPORAZUM
med
Vlado Zvezne republike Nemčije
in
Zveznim izvršnim svetom Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije
o konsolidaciji zunanjega dolga Socialistične
federativne republike Jugoslavije
(1986-1988)
sta se na podlagi usklajenega zapisnika o konsolidaciji zunanjega dolga Socialistične federativne republike Jugoslavije,
podpisanega v Parizu 13. julija 1988
dogovorila naslednje:
l.člen
(odlog plačila)
1. Vlada Zvezne republike Nemčije odborava jugoslovanskim
dolžnikom odlog za v 2. in 3. členu označene zneske plačila
po določilih tega sporazuma.
2. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije garantira v imenu in po nalogu Socialistične federativne republike Jugoslavije, da bodo vsa plačila
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po tem Sporazumu izvršena vsakokrat na dan njihove dospelosti. Plačila na zneske iz 2. člena se izvršijo preko Narodne
banke Jugoslavije, Beograd, plačila na znesku iz 3. člena pa
preko Ljubljanske banke - Združene banke, Ljubljana, pri
čemer obe banki vsakokrat nastopata kot določena agenta
Zveznega izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije in delujeta za njegov na račun.
3. Vlada Zvezne republike Nemčije zagotovi, da nemški upniki
v času trajanja tega Sporazuma v odnosu do jugoslovanskih
upnikov ne bodo uveljavljali v tem sporazumu označenih
terjatev. Sicer pa se na pogodbe med nemškimi upniki in
jugoslovanskimi dolžniki ter na v 2. in 3. členu navedene
sporazume o reprogramiranju dolga nanaša ta sporazum in
ukrepi za njegovo izvajanje samo v toliko, v kolikor je to
podano v naslednjih določbah.
2. člen
(finančno sodelovanje)
1. Odlog plačila iz 1. člena se nanaša na 100 odstotkov doslej
nereprogramiranih zneskov odplačil in obresti, ki so na podlagi posojilnih pogodb z dne 21. marca 1973 in 30. decembra
1974 med Kreditanstalt fur VViederaufbau in Narodno banko
Jugoslavije dospele od 1. aprila 1988 do vključno 30. junija
1989 in niso bili plačani ali se ne plačujejo.
2. V 1. točki označeni zneski so posamično navedeni v Prilogi
1 k temu Sporazumu. Skupno znašajo 97.338.750,00 DEM (z
besedami: sedemindevetdeset milijonov tristoosemintrideset
tisoč sedemstopetdeset nemških mark).
3. Odlog plačila iz 1. člena se nadalje nanaša na 100 odstotkov
zneskov odplačil in obresti, ki so na podlagi v nadaljevanju
navedenih sporazumov o reprogramiranju in ustreznih dodatnih pogodb med Kreditanstalt fur VViederaufbau in Narodno
banko Jugoslavije dospele v času od 1. aprila 1988 do
vključno 30. junija 1989 in niso bili plačani ali se ne plačujejo:
a) Okvirni sporazum od 6. septembra 1985 o konsolidaciji
obveznosti Socialistične federativne republike Jugoslavije
(»Okvirni sporazum 1985«);
b) Okvirni sporazum od 10. oktobra 1986 o konsolidaciji
obveznosti Socialistične federativne republike Jugoslavije
(»Okvirni sporazum 1986-1988«).
4. V 3. točki označeni zneski so posamično navedeni v Priologi 2 k temu Sporazumu. Skupno znašajo 5.258.425,20 DEM
(z besedami: pet milijonov dvestooseminpetdeset tisoč štiristopetindvajset nemških mark in dvajset pfenigov).
3. člen
(trgovinski dolgovi)
1. Odlog plačila iz 1. člena se nanaša na 100 odstotkov doslej
nereprogramiranih zneskov odplačil in obresti, ki so na podlagi garahtiranih in obvezujočih finančnih kreditov sklenjenih
pred 2. decembrom 1982 za trgovinske posle z rokom odplačila kredita več kot enega leta dospeli v času od 1. aprila 1988
do vključno 30. junija 1989 in niso bili plačani ali se ne
plačujejo.
2. Zneski označeni v 1. točki so za vsak posel v skupnih
zneskih zbrani in navedeni v Prilogi 3 k temu Sporazumu.
Skupno znašajo največ
- 99.361.166,73 DEM (z besedami: devetindevetdeset milijonov tristoenainšestdeset tisoč stošestinšestdeset nemških
mark);
- 54.442,50 US dolarjev (z besedami: štiriinpetdeset tisoč
štiristodvainštirideset ameriških dolarjev in petdeset centov).
Zaradi jasnosti so zneski podani še v Prilogi 4 k temu Sporazumu, tokrat urejeno po jugoslovanskih bankah, ki so posojilojemalke ali garanti.
3. Odlog plačila iz 1. člena se nadalje nanaša na 100 odstotkov
zneskov odplačil in obresti, ki so na podlagi v nadaljevanju
navedenih sporazaumov o reprogramiranju zapadli v času od
1. aprila 1988 do vključno 30. junija 1989 in niso bili plačani ali
se ne plačujejo:
a) Sporazum o konsolidaciji jugoslovanskih obveznosti iz
kreditov v zvezi z nemškimi dobavami in storitvami od 27.
novembra 1984 (»Sporazum 1984«);
b. Sorazum o konsolidaciji jugoslovanskih obveznosti iz kreporočevalec

ditov v zvezi z nemškimi dobavami in storitvami od 6. septembra 1985 (»Sporazum 1985«);

7. člen
(izvajanje v zvezi s trgovinskimi dolgovi)

c) Sporazum o konsolidaciji jugoslovanskih obveznosti iz
kreditov v zvezi z nemškimi dobavami in storitvami od 10.
oktobra 1986 (»Sporazum 1986-1988«).

1. V kolikor gre za v 3. členu navedene zneske, pooblaščata

4. V 3. točki označeni zneski kakor tudi datumi njihovih
zapadlosti po posameznih sporazumih so posamično navedeni v Prilogi 5 k temu Sporazumu. Skupno znašajo največ
110.170.431,80 DEM (z besedami: stodeset milijonov stosedemdeset tisoč štlristoenaintrideset nemških mark in enainosemdeset pfenigov); od tega odpade na odplačila
57.181.514,82 DEM in na konsolidacijske obresti
52.988.916,99 DEM.
5. Zneski, ki v Prilogah 3 in 4 niso izkazani v nemških markah,
se za potrebe izvajanja tega sporazuma preračunajo v nemške
marke. Preračun se izvede po uradnem srednjem tečaju
Frankfurtske borze na dan pogodbeno dogovorjene dospelosti. Če na ta dan ni bil objavljen uradni tečaj, se namesto tega
uporabi ustrezni zadnji predhodno objavljeni tečaj.
4. člen
(odplačila)
V 2. in 3. členu navedene zneske je treba plačati v osmih
enakih zaposrednih polletnih obrokih, z začetkom na dan 15.
maja 1995 in koncem na dan 15. novembra 1998.
5. člen
(obresti)
1
Na zneske navedene v 2. členu je treba plačati obresti
v višini 2.6% (z besedami: dva cela šest odstotka) letno.

2. Na zneske navedene v 3. členu je treba plačati obresti
v višini 6,7% (z besedami: šest celih sedem odstotka) letno.
3. Za doslej še ne reprogramirane zneske se začne obrestovale na dan pogodbeno dogovorjene dospelosti; za že reprogramirane znseke pa se obrestovanje začne na dan dogovorjene dospelosti pa prejšnjih sporazumih o reprogramiranju.
Obrestovanje se konča na dan, ko so plačani zneski knjiženi
v
dobro pri vsakokratnem prejemniku plačila v skladu s 6. in 7.
"enom.
4

Obresti po 1. točki na v 2. članu navedene zneske je treba
Plačati
za čas do 15. novembra 1988 na dan 15. februarja
1
989, za čas po tem pa polletno za nazaj na dan 15. maja in 15.
novembra vsakega leta, prvič pa 15. maja 1989.
5. Obresti po 2. točki nav3> členu navedene zneske je treba
Plačati
za čas do 15. novembra 1988 na dan 15. februarja
1
989, za čas po tem pa polletno za nazaj na dan 15. maja in 15.
novembra vsakega leta, prvič pa 15. maja 1989.
6. člen
(izvajanje v zvezi s finančnim sodelovanjem

a) Vlada Zvezne republike Nemčije Konzorcij, ki ga sestavljajo
HERMES Kreditverscherungs-Aktiengesellschaft, Hamubrg
in Berlin ter TREUARBEIT Aktiengesellschaft VVirtschaftspriifungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Berlin in
Frankfurt na Maini,
b) Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije Ljubljansko banko - Združeno banko,
Ljubljana
za izvajanje tega Sporazuma.
2. Ljubljanska banka - Združena banka, Ljubljana, in v prvi
točki imenovan Konzorcij skleneta ob podpisu tega sporazuma poseben dogovor o njegovem izvajanju. Zgoraj navedeni pooblaščenci so pooblaščeni, da po medsebojnem
dogovoru in v okviru najvišjih zneskov, ki so navedeni v 3.
členu, ugotovijo morebitne spremembe zneskov navedenih
v prilogah.
3. Plačila po 4. in 5. členu na zneske po 3. členu mora
Ljubljanska banka - Združena banka, Ljubljana, izvršiti brez
odbitka za davke, pristojbine in druge javne dajatve ali druge
stroške v nemških markah na dan njihove dospelosti v skladu
s tem sporazumom na bančni račun Konzorcija v Hamburgu.
4. Če odplačila po 4. členu na zneske po 3. členu ne pridejo na
račun na dan njihove dospelosti po tem sporazumu, se
poveča v 2. točki 5. člena določena obrestna mera za 1% (z
besedami: en odstotek). Do tega povečanja ne pride, če znaša
zakasnitev plačila manj kot 14 koledarskih dni.
5. Če plačila obresti po 5. členu na znesku iz 3. člena ne
pridejo na račun na dan njihove dospelosti v skladu s tem
sporazumom, se kapitalizirajo. Na zaostali znesek obresti je
treba plačati od dneva dospelosti do dneva plačila obresti
v skladu z 2. točko 5. člena, razen v primeru, da plačilo kasni
za manj kot 14 koledarskih dni.
6. Plačila po 4. in 5. členu je treba sprovesti ločeno na zneske,
ki so navedeni v 1. in 3. točki 3. člena. Če vplačana plačila ne
zadoščajo za poravnavo vseh vsakokrat zapadlih zneskov, se
obračunavajo kot sledi:
-

najprej na obresti po 5. točki,
nato na povečane obresti po 4. točki,
nato na obresti po 2. in 4. točki 5. člena,
končno na odplačila po 4. členu.

Obračun se v takih primerih opravi vsakokrat po vrstnem redu
dospelosti, začenši z najstarejšo dospelostjo. Preplačila se
priračunajo k svakokratni naslednji dospelosti po 4. členu
preplačila, do katerih je prišlo zaradi tehnične napake pri
prenosu je možno odpoklicati nazaj v roku desetih dni po
knjiženju v dobro.
6. člen
(pogojenost)

1- Pogoji za odlog plačila v 2. členu navedenih zneskov se
pogovorijo v pogodbi o konsolidaciji med Kreditanstalt fiir
»»iederaufbau, Frankfurt na Maini, in Narodno banko JugoslaVl
)e, Beograd. Pogodba o konsolidaciji se sklene po v Zvezni
srepubliki Nemčiji veljavnih pravnih predpisih. Zvezni izvršni
yet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije odvezuje Kreditanstalt fur VViederaufbau vseh davkov ali
^r^gih javnih dajatev, ki bi jih morebiti bilo treba plačati
•Socialistični federativni republiki Jugoslaviji ob sklenitvi ali
Pri izvajanju Pogodbe o konsolidaciji.

Odlog plačila po tem sporazumu je odvisen od tega, da so
izpolnjeni pogoji, ki so navedeni v 4. točki IV. poglavja usklajenega zapisnika o konsolidaciji zunanjega dolga Socialistične federativne republike Jugoslavije, podpisanega
v Parizu 13. julija 1988.

V kolikor se plačila po 4. in 5. členu nanašajo na zneske, ki
® navedeni v 2. členu, jih mora Narodna banka Jugoslavije
P[ačati Kreditanstalt fur Wiederaufbau. Plačila je treba izvršiti
P zapadlosti po tem sporazumu neodvisno od sklenitve
Pogodbe o konsolidaciji.

Vlada Zvezne republike Nemčije ponovno potrjuje svojo pripravljenost, da bo sodelovala pri bodočih ukrepih vključno
z možnimi dogovori o reprogramiranju v skladu s 5. točko IV.
poglavja usklajenega zapisnika, podpisanega v Parizu 13.
julija 1988.

Poročevalec

9. člen
(bodoči ukrepi)
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10. člen
(enako obravnavanje)

Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije
obvestil Vlado Zvezne republike Nemčije, da so izpolnjeni
potrebni notranjepravni pogoji za začetek veljavnosti.

Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije Vlade Zvezne republike Nemčije v zvezi
s konsolidacijo zneskov, ki so primerljivi z zneski, ki so vključeni v ta Sporazum, ne bo obravnaval manj ugodno kot
obravnava vlade drugih držav. Ta določba pa se ne uporablja
za obrestne mere po 5. členu.

Sestavljeno v Bonnu, dne 19. oktobra 1988 v dveh izvirnikih,
vsak v nemškem in srbohrvaškem jeziku, pri čemer je vsako
besedilo enako obvezujoče.

11. člen
(berlinska klavzula)

Za Vlado
Zvezne republike Nmečije
Dr. Alois Jelonek
Dr. Norbert Schmidt-Gerritzen

Ta Sporazum velja tudi za deželo Berlin, v kolikor Vlada
Zvezne republike Nemčije ne bo v roku treh mesecev po
začetku veljavnosti tega Sporazuma dala Zveznemu izvršnemu svetu Skupščine Socialistične federativne republike
Jugoslavije nasprotne izjave.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta Sporazum začne veljati na dan, ko bo Zvezni izvršni svet

Za Zvezni izvršni svet
Skupščine socialistične
federativne republike
Jugoslavije
Boris Skapin

OPOMBA:
Priloga 1. k sporazumu je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve.

OPOMBA: poleg slovenskega besedila protokola
In sporazumov je predloženo besedilo tudi v nemškem jeziku.

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije o sukcesiji mednarodnih pogodb, ki jih je
sklenila nekdanja Jugoslavija in ki se nanašajo na Republiko
Slovenijo, predlagamo Državnemu zboru Republike Slovenije
akt o nasledstvu šestintridesetih dvostranskih pogodb
z Zvezno republiko Nemčijo.
Dne 18. in 19. 2. 1993 so v Ljubljani potekali razgovori z delegacijo Zvezne republike Nemčije o nasledstvu dvostranskih
mednarodnih pogodb, sklenjenih med nekdanjo SFRJ in ZRN.
Z ZRN smo se takoj po mednarodnem priznanju dogovorili, da
se dvostranske mednarodne pogodbe, ki sta jih sklenili nekdanja SFRJ in ZRN, še naprej začasno uporabljajo v odnosih
med RS in ZRN. To je bila začasna rešitev, ki jo je bilo
potrebno nadomestiti s formalnim dogovorom o tem, katere
so tiste pogodbe, ki še naprej veljajo (v skladu z drugim
odstavkom 3. člena Ustavnega zakona za izvajanje Temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike
Slovenije Ur. I. RS št. 1/91). Naš predlog za nadaljnjo veljavnost 17 dvostranskih sporazumov smo posredovali ZRN
v začetku februarja lani, ZRN pa je odgovorila oktobra lani
s predlogom za nadaljnjo veljavnost 27 sporazumov.
Razgovori so pokazali, da ZRN zelo dosledno zastopa stališče
nadaljnje veljavnosti mednarodnih pogodb do njihove prilagoditve oz. ukinitve, s čimer se preprečujejo pravne praznine,
ki bi nastale z njihovo predhodno ukinitvijo, medtem ko je
naša delegacija na začetku izhajala iz predpostavke, da se
sporazumi, ki so vsebinsko že zastareli ne bi prevzemali.
Ob upoštevanju 3. člena Ustavnega zakona (predpostavlja
prevzem vseh mednarodnih pogodb nekdanje SFRJ, ki se
nanašajo na Slovenijo) smo se prilagodili nemškemu pristopu
in se strinjalj, da se v seznam pogodb za nadaljnjo veljavnost
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vključijo tudi tiste, za katera sicer pristojna ministrstva niso
bila zainteresirana (cestni in zračni promet ter sporazum
o vzajemnem obveščanju o pridobitvi državljanstva).
Med pogodbami, za katere je dogovorjeno, da še naprej
veljajo med državama, se nahaja tudi skupina pogodb, na
podlagi katerih izvirajo finančne obveznosti za RS (dolgovi)■
Delegaciji sta v zapisnik, podpisan na koncu razgovorov uvrstili klavzulo, da bo RS prevzela tisti del obveznosti nekdanje
SFRJ, ki jih je stvarno in geografsko možno pripisati RS.
Rezultat razgovorov obeh delegacij je bil usklajen seznam 36
pogodb, ki bodo veljale še naprej in dogovor, da se ukinejo
naslednje pogodbe:
1. Sporazum med Vlado FLRJ In Vlado ZRN o začasnem
urejanju plovbe po Donavi z dne 26. 6. 1954, objavljeno v Ur. /•
FLRJ-MP, št. 8/55 in Protokol za tolmačenje in realizacijo
sporazuma o začasni ureditvi plovbe po Donavi z dne 17. 71956, objavljeno v Ur. I. FLRJ-MP, št. 12/57,
2. Sporazum med FLRJ in ZRN o carinskem postopku za
ladje, ki plujejo po Donavi z dne 17. 7. 1956, objavljeno v UR- '•
FLRJ-MP, št. 9/57,
3. Sporazum med Vlado SFRJ In Vlado ZRN o sodelovanju na
področju filma z dne 23. 2. 1972, dopolnjen z dogovorom oa
15. 8. 1977/22. 6. 1978, objavljeno v Ur. I. SFRJ-MP, št. 52/73Poleg tega sta delegaciji v zapisnik uvrstili klavzulo, da dogovor ne izključuje morebitne veljavnosti drugih sporazumov, ki
niso uvrščeni na seznam tistih sporazumov, ki bodo še naprej
ostali v veljavi.
Pri usklajevanju je bil upoštevan tudi dogovor med delegacijama SFRJ in ZRN v Beogradu marca 1991 o prenehanju
veljavnosti 17 dvostranskih pogodb, ki jih je nekdanja SFRJ
sklenila z nekdanjo NDR (seznam v prilogi).
Predlagamo, da se ohrani veljava v predlogu akta navedenih
šestintrideset sporazumov.

poročevalec

Predlog POSLOVNIKA O PARLAMENTARNI PREISKAVI - EPA 252
- TRETJA OBRAVNAVA

V skladu s prvim odstavkom 195. člena poslovnika Državnega zbora in na podlagi sklepa Državnega zbora z dne 5.
10. 1993 je Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve
pripravil za tretjo obravnavo celovito besedilo:
- PREDLOGA POSLOVNIKA O PARLAMENTARNI PREISKAVI.

BESEDILO ČLENOV
1. člen

parlamentarno preiskavo na predlog, lahko v celoti povzame
vsebino zahtevka za odreditev parlamentarne preiskave iz
predloga, sme pa predlagano parlamentarno preiskavo tudi
zožiti, razširiti ali dopolniti.
O zahtevi za uvedbo parlamentarne preiskave Državni zbor ne
glasuje. V aktu, s katerim odredi parlamentarno preiskavo na
zahtevo, v celoti povzame vsebino zahtevka za odreditev
parlamentarne preiskave iz zahteve, sme pa zahtevano parlamentarno preiskavo tudi razširiti ali dopolniti, kolikor je to
v skladu s predmetom in namenom zahtevane parlamentarne
preiskave in če temu ne nasprotuje predlagatelj zahteve za
uvedbo parlamentarne preiskave.

Uvedbo parlamentarne preiskave lahko predlaga vsak poslanec.

Predlogi za razširitev ali dopolnitev zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave se usklajujejo s predstavnikom predlagatelja zahteve v kolegiju predsednika Državnega zbora.

Državni zbor mora odrediti parlamentarno preiskavo, če to
zahteva tretjina poslancev ali Državni svet.

5. člen

2. člen
Predlog oziroma zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave
se vloži pisno.
Predlog oziroma zahteva iz prejšnjega odstavka vsebuje:
- zahtevek za odreditev parlamentarne preiskave,
- navedbo razlogov za uvedbo parlamentarne preiskave,
- predlog dokazov, ki naj se izvedejo v parlamentarni preiskavi, kolikor so ti dokazi znani.
Zahtevek za odreditev parlamentarne preiskave vsebuje kratek opis zadeve javnega pomena, ki je predmet parlamentarne
Preiskave, in navedbo namena parlamentarne preiskave, po
Potrebi pa tudi navedbo predvidenega obsega parlamentarne
Preiskave.
Zahtevek se oblikuje tako, da se lahko povzame kot vsebina
akta o odreditvi parlamentarne preiskave (4. člen).
Zahtevi tretjine poslancev za uvedbo parlamentarne preiskave
mora biti priložen seznam poslancev z njihovimi podpisi.
Tretjina poslancev oziroma Državni svet (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave) določi svojega predstavnika pri obravnavi zahteve na
seji Državnega zbora.
3. člen
Predlog oziroma zahteva za uvedbo parlamentarne preiskave
« pošlje predsedniku Državnega zbora.

s

Predsednik Državnega zbora uvrsti predlog oziroma zahtevo
uvedbo parlamentarne preiskave na dnevni red prve
naslednje seje Državnega zbora, če je predlog vložen najkasneje 30 dni pred to sejo, oziroma, če je zahteva vložena
najkasneje 8 dni pred to sejo.
Kadar so razlogi za uvedbo parlamentarne preiskave, ki jo
zahteva tretjina poslancev, nastali ali se je zanje zvedelo šele
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka, se zahteva uvrsti na
dnevni red seje Državnega zbora, če je vložena do začetka
seje.
4. člen
0

predlogu za uvedbo parlamentarne preiskave Državni zbor
°aloči s sklepom. Državni zbor v sklepu, s katerim odredi
Poročevalec

Državni zbor za vsako parlamentarno preiskavo imenuje
posebno preiskovalno komisijo.
Državni zbor imenuje preiskovalno komisijo praviloma na isti
seji, na kateri sprejme sklep oziroma izda akt o odreditvi
parlamentarne preiskave, najkasneje pa na prvi naslednji seji.
6. člen
Preiskovalno komisijo sestavljajo predsednik in njegov
namestnik ter najmanj pet članov.
V preiskovalno komisijo se lahko imenujejo samo poslanci.
Če je parlamentarna preiskava uvedena na predlog poslanca
ali na zahtevo Državnega sveta, vsaka poslanska skupina
lahko zahteva, da ima v preiskovalni komisiji sorazmerno
število članov glede na številčno zastopanost poslanske skupine v Državnem zboru.
Če je parlamentarna preiskava uvedena na zahtevo tretjine
poslancev, imajo vse poslanske skupine v preiskovalni komisiji enako število članov. Predsednik preiskovalne komisije se
izvoli izmed poslancev, ki so vložili zahtevo za uvedbo parlamentarne preiskave.
Poslanska skupina lahko sklene, da v preiskovalni komisiji ne
bo sodelovala.
7. člen
Preiskovalna komisija ima sekretarja.
Preiskovalna komisija ima lahko enega ali več strokovnih
svetovalcev, ki nudijo strokovno pomoč predsedniku in članom preiskovalne komisije.
Sekretar komisije ali vsaj en strokovni svetovalec mora imeti
visoko pravno izobrazbo in pravosodni izpit.
Sekretar in strokovni svetovalci lahko po pooblastilu preiskovalne komisije opravljajo pripravljalna preiskovalna dejanja.
Za sekretarja in strokovne svetovalce preiskovalne komisije
veljajo smiselno določbe 3. člena zakona o parlamentarni
preiskavi.
S. člen
Postopek parlamentarne preiskave obsega:
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- pripravljalna preiskovalna dejanja, če so potrebna za pripravo ali dopolnitev dokaznega sklepa,
- oblikovanje in sprejem dokaznega sklepa,
- izvajanje dokazov,
- posvetovanje in sklepanje o ugotovitvah preiskave,
- izdelavo in sprejem poročila za Državni zbor.

valne komisije o tem pisno obvesti predsednika Državnega
zbora.
14. člen

10. člen

Preiskovalna komisija lahko kadarkoli sprejme sklep o izvedbi
pripravljalnih preiskovalnih dejanj, ki jih opravijo člani preiskovalne komisije ali druge od nje pooblaščene osebe.
S pripravljalnimi preiskovalnimi dejanji se zbira in ureja gradivo za preiskavo in preskrbi potrebno dokazno gradivo, zlasti
ustrezni spisi in listine. Lahko se zbirajo tudi obvestila od
oseb, ki lahko dajo podatke o obravnavani zadevi.
Pripravljalna preiskovalna dejanja se opravijo brez navzočnosti javnosti. Preiskovalna komisija lahko sklene, da se o opravljenih preiskovalnih dejanjih obvesti javnost.
O kraju in času izvedbe pripravljalnih preiskovalnih dejanj se
obvestijo vsi člani preiskovalne komisije. Ti imajo pravico, da
so navzoči pri pripravljalnih preiskovalnih dejanjih.
O pripravljalnih preiskovalnih dejanjih se vodi zapisnik.
Ko so pripravljalna preiskovalna dejanja opravljena, se o njihovem izidu obhvestijo vsi člani preiskovalne komisije.

Predsednik preiskovalne komisije vodi postopek parlamentarne preiskave in ima zlasti naslednje pristojnosti:

15. člen

- sklicuje in vodi seje preiskovalne komisije,
- izdaja odredbe za izvedbo preiskovalnih dejanj,
- določa kraj in čas dokazovanja,
- določa vrstni red zaslišanj preiskovancev, prič in izvedencev,
- daje sodiščem in drugim državnim organom zaprosila za
pravno pomoč pri izvedbi preiskave,
- predloži poročilo preiskovalne komisije Državnemu zboru.

Dokazi se izvajajo na seji, ki je odprta za javnost.
Izvajanje dokazov poteka po vrstnem redu, ki ga določi predsednik po sklepu preiskovalne komisije.
Pred pričetkom izvajanja dokazov morajo priče na zahtevo
predsednika komisije zapustiti sejno dvorano. Če tako sklene
preiskovalna komisija, morajo zapustiti sejno dvorano tudi
osebe, za katere je predvideno, da bodo zaslišane, vendar
preiskovalna komisija o tem še ni sklepala.
Magnetofonsko in slikovno snemanje in prenašanje seje je
dovoljeno, če komisija na sklepne drugače.

9. člen
V teku parlamentarne preiskave sme Državni zbor na predlog
preiskovalne komisije razširiti obseg preiskave v skladu s 4.
členom tega poslovnika.
Če v preiskovalni komisiji nastane dvom o vsebini predmeta
parlamentarne preiskave, mora preiskovalna komisija na zahtevo najmanj dveh tretjin navzočih članov zahtevati odločitev
Državnega zbora. Odločitev Državnega zbora je sprejeta, če ji
ne nasprotuje najmanj tretjina poslancev.

Predsednik je pri svojem delu vezan na sklepe preiskovalne
komisije.
Predsednik skrbi za vzdrževanje reda na sejah. Iz sejne dvorane sme odstraniti preiskovance, priče, izvedence in druge
udeležence seje, ki ne spoštujejo navodil o vzdreževanju reda.
V odsotnosti predsednika izvršuje njegove pristojnosti njegov
namestnik.
Večina članov preiskovalne komisije lahko predlaga razrešitev predsednika preiskovalne komisije.
11. člen
Preiskovalna komisija je sklepčna, če je navzoč predsednik ali
njegov namestnik in večina članov.
Če preiskovalna komisija ni sklepčna, predsednik odloži začetek seje oziroma prekine začeto sejo za določen čas. Če tudi
po preteku tega časa komisija ni sklepčna, predsednik določi
nov datum seje.
Če se član preiskovalne komisije večkrat neopravičeno ne
udeleži seje komisije, predsednik preiskovalne komisije predlaga predsedniku Državnega zbora, naj uvrsti na dnevni red
seje Državnega zbora vprašanje razrešitve takega člana.
12. člen
Preiskovalna komisija sprejema sklepe z večino glasov navzočih članov, če ta poslovnik ne določa drugače.
Preiskovalna komisija mora opraviti pripravljalna preiskovalna dejanja, obvestiti javnost o opravljenih pripravljalnih
preiskovalnih dejanjih, postaviti vprašanja državnim organom
v zvezi s parlamentarno preiskavo ter sprejeti in izvesti
dokaze, če to zahteva najmanj tretjina članov preiskovalne
komisije.
13. člen
Če preiskovalna komisija ugotovi, da varnostni razlogi zahtevajo varovanje preiskovalne komisije ali posameznih njenih
članov, predsednik preiskovalne komisije o tem pisno obvesti
predsednika Državnega zbora z zahtevo, naj minister za
notranje zadeve zagotovi ustrezno varovanje.
Če preiskovalna komisija sklene, da bo preiskovalna dejanja
opravila zunaj sedeža Državnega zbora, predsednik preisko28

16. člen
Dokazi, ki so označeni kot zaupni, se izvajajo na seji brez
navzočnosti javnosti.
Preiskovalna komisija sme pri izvajanju dokazov izključiti
javnost v celoti ali pri posameznih dokazilih, če to narekuje
utemeljen interes posameznika ali če priskovanec ali priča
v navzočnosti javnosti noče izpovedovati ali če okoliščine
kažejo, da v navzočnosti javnosti ne bo govoril resnice. O izključitvi javnosti iz teh razlogov preiskovalna komisija odloči
z večino opredeljenih glasov navzočih članov.
Preiskovalna komisija sme razen v primerih iz prejšnjega
odstavka pri izvajanju dokazov izključiti javnost, če to narekuje javni interes. Odločitev o tem sprejme z dvotretjinsko
večino navzočih članov.
O izključitvi javnosti odloča preiskovalna komisija na seji brez
navzočnosti javnosti. Če je sprejet sklep o popolni ali delni
izključitvi javnosti, mora biti tak sklep objavljen na seji, ki je
odprta za javnost.
17. člen
Posvetovanja preiskovalne komisije se opravijo na seji brez
navzočnosti javnosti.
18. člen
O sejah preiskovalne komisije se vodi zapisnik in dobesedni
zapis (magnetogram).
\
Zapisnik vodi sekretar ali strokovni svetovalec preiskovalne
komisije, podpišeta pa ga predsednik preiskovalne komisije
in zapisnikar.
Zapisnik vsebuje: kraj in čas seje, imena in priimke predsednika oziroma namestnika predsednika in navzočih članov
preiskovalne komisije, imena in priimke drugih oseb, ki sodelujejo na seji, podatek, ali je bila seja odprta ali zaprta za
javnost, ter bistvene podatke o poteku dokazovanja. Sestavni
del zapisnika je dobesedni zapis (magnetogram) seje.
Za obravnavanje in za zapisnik o izvajanju dokazov, ki so
označeni kot zaupni, veljajo ustrezni predpisi o varovanju
tajnosti in akti Državnega zbora o ravnanju z zaupnimi gradiviporočevalec

Dokler parlamentarna preiskava ni končana, se smejo zapisniki sej preiskovalne komisije dati le sodiščem in drugim
državnim organom, kadar imajo ti na podlagi zakona pravico
zahtevati izročitev listin na vpogled.
19. člen
Zapisnike o preiskovalnih dejanjih zaprošenih sodišč in drugih državnih organov ter spise, ki so bili sestavljeni pri pripravljalnih preiskovalnih dejanjih ali služijo kot dokazila, je
treba pred preiskovalno komisijo prebrati.
Na seji se lahko sporoči le bistvena vsebina zapisnikov in
spisov iz prejšnjega odstavka.

temu nasprotuje večina vseh podpisnikov zahteve za uvedbo
parlamentarne preiskave.
22. člen
Po končani parlamentarni preiskavi preiskovalna komisija
predloži Državnemu zboru pisno poročilo. Poročilo mora vsebovati opis poteka postopka, dokazila in bistvene ugotovitve
preiskave ter predlog sklepov, ki naj jih po obravnavi sprejme
Državni zbor.
Če v preiskovalni komisiji ni soglasja o ugotovitvah preiskave,
je treba v poročilu navesti tudi ločena mnenja.

Na seji, ki je odprta za javnost, se ne preberejo zapisniki in
spisi niti se ne sporoči njihova bistvena vsebina, če vsebujejo
podatke, za katere preiskovalna komisija ugotovi, da so
podani pogoji za izključitev javnosti.

Po sklepu Državnega zbora, ki ga sprejme na zahtevo predlagatelja zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali tretjine
poslancev, mora preiskovalna komisija med parlamentarno
preiskavo predložiti Državnemu zboru vmesno poročilo
o poteku preiskave. Vmesno poročilo lahko preiskovalna
komisija predloži Državnemu zboru tudi na lastno pobudo.

20. člen

23. člen

Pred koncem posvetovanj sme biti javnost obveščena
o poteku seje, ki je zaprta za javnost, samo, če je tako sklenila
preiskovalna komisija, in le v obsegu, ki ga je določila.

Če se pokaže, da preiskovalna komisija ne bo mogla opraviti
svojega dela do konca mandatne dobe Državnega zbora,
mora preiskovalna komisija pravočasno, najkasneje pa za
obravnavo na zadnji seji Državnega zbora, predložiti Državnemu zboru poročilo o poteku in ugotovitvah preiskave ter
o razlogih, zaradi katerih komisija preiskave ne bo mogla
končati.

21. člen
Na predlog preiskovalne komisije Državni zbor lahko prekine
parlamentarno preiskavo. Parlamentarne preiskave ni
mogoče prekiniti, če temu nasprotuje predlagatelj zahteve za
uvedbo parlamentarne preiskave ali preiskovanec.
Prekinjeno parlamentarno preiskavo je mogoče kadarkoli
nadaljevati po sklepu Državnega zbora na predlog preiskovalne komisije, predlagatelja zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali preiskovanca. Predlog za nadaljevanje
prekinjene preiskave je treba uvrstiti na dnevni red prve
naslednje seje Državnega zbora, če je vložen najmanj osem
dni pred sejo.
Državni zbor lahko vsak čas med postopkom parlamentarne
preiskave ustavi parlamentarno preiskavo na predlog preiskovalne komisije, predlagatelja zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave ali tretjine poslancev. Preiskave ni mogoče
ustaviti, če temu nasprotuje predlagatelj zahteve za uvedbo
parlamentarne preiskave ali tretjina poslancev.
Ustavljene parlamentarne preiskave ni mogoče obnoviti v isti
Mandatni dobi Državnega zbora, razen če se odkrijejo
bistveno nova dejstva o zadevi, ki v predhodnem postopku
niso bila znana.
^ je predlagatelj zahteve za uvedbo parlamentarne preiskave
tretjina poslancev, se šteje, da predlagatelj zahteve nasprotuje prekinitvi oziroma ustavitvi parlamentarne Dreiskave. če

Parlamentarna preiskava, ki ni bila končana v mandatni dobi
Državnega zbora, se šteje za zaključeno. Novi Državni zbor
lahko ponovno uvede tako parlamentarno preiskavo v skladu
s tem poslovnikom.
24. člen
Državni zbor pri obravnavi poročila preiskovalne komisije
lahko ugotovitve in ocene preiskovalne komisije sprejme ali
zavrne, lahko pa tudi zahteva dopolnitev postopka parlamentarne preiskave.
Predloge sklepov iz poročila preiskovalne komisije Državni
zbor lahko sprejme ali zavrne, lahko pa sprejme tudi drugačne sklepe.
25. člen
Kolikor ni s tem poslovnikom drugače določeno, veljajo za
uvedbo parlamentarne preiskave ter za imenovanje in delo
preiskovalne komisije določbe poslovnika Državnega zbora.
26. člen
Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
V skladu s prvim odstavkom 195. člena poslovnika državnega
*bora je besedilo predloga poslovnika o parlamentarni preiskavi pripravljeno za III. obravnavo. V besedilo predloga so
vključeni amandmaji, ki so bili sprejeti v II. obravnavi predloga
zakona in sicer amandmaji k 16., 19. in 22. členu.
Državni zbor je odločil, da se 11. člen predloga iz II. obravnave
v celoti črta, zato so nadaljnji členi ustrezno prenumerirani.
V skladu z določbo zadnjega odstavka 2. člena, kjer je v oklepaju napoteno na nadaljnje besedilo: -predlagatelj zahteve za
uvedbo parlamentarne preiskave", je v drugem odstavku 4.

Poročevalec

člena iz redakcijskih razlogov v celoti izpisana takšna
besedna zveza. V tretjem odstavku 4. člena je odstop od
takšnega nomotehničnega pravila utemeljen, ker bi v celotnem kontekstu določbe predstavljal nepotrebno kopičenje
besed.
Kot je bilo posebej opozorjeno na seji državnega zbora, je
v prvem odstavku 9. člena sklicevanje na 5. člen poslovnika
napačno, kajti določba prvega odstavka 9. člena se mora
sklicevati na 4. člen poslovnika, zato je na tem mestu vnesena
ustrezna sprememba. V zadnji vrstici drugega odstavka 9.
člena je iz redakcijskih razlogov dodana beseda »najmanj«.
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Predlog zakona o TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV - EPA 218
- DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 5. oktobra 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV,
ki vam ba pošiljamo v drubo obravnavo na podlagi 174. in
188. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na odlagi 176. in 268.

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega z bora in delovnih telesih sodelovali:
- Mitja GASPARI, mionister za finance,
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance,
- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.
- Jovan LUKOVAC, svetovalec ministra za finance.

Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev
5. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja pogoje in način poslovanja z vrednostnimi
papirji.
Za vrednostne papirje po tem zakonu se štejejo vrednostni
papirji, ki so izdani v seriji.
2. člen
Naloge v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji določene
v tem zakonu in zakonu o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev (v
nadaljnjem besedilu: Agencija), kot neodvisna organizacija.
3. člen
Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske, določene v tem zakonu, če se pomembneje spremeni razmerje
tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije.
II. JAVNA PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV
1. Dovoljenje za javno ponudbo
4. člen
Prva prodaja vrednostnih papirjev se lahko opravi le na podlagi javne ponudbe, če ni s tem zakonom drugače določeno.
Javna ponudba vrednostnih papirjev je na nedoločen krog
oseb naslovljen javno objavljen poziv za nakup vrednostnih
papirjev.
Prva prodaja vrednostnih papirjev je prodaja vrednostnih
papirjev na polagi izdajateljeve ponudbe ob izdaji vrednostnih
papirjev. Vse ostale prodaje vrednostnih papirjev so nadaljne
prodaje.
Ne glede na tretji odstavek tega člena se za prvo prodajo šteje
tudi prodaja, ki jo kot prodajalec opravi pooblaščeni udeleženec, ki je od izdajatelja odkupil vrednostne papirje z namenom nadaljne prodaje, če je takšno prodajo opravil v roku iz
23. člena tega zakona.
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Za prvo prodajo vrednostnih papirjev ni potrebna javna
ponudba v primeru:
- simultane ustanovitve delniške družbe;
- ponudbe vrednostnih papirjev, ki je namenjena največ
dvajsetim vnaprej znanim osebam, ki se zavežejo, da bodo
odkupile celotno izdajo;
- druge ponudbe vrednostnih papirjgv, če tako določa poseben zakon.
Vrednostni papirji izdani na podlagi prejšnjega odstavka se
morajo glasiti na ime in je njihova prenosljivost omejena na
način, določen v 8. členu tega zakona.
6. člen
Pred objavo javne ponudbe mora izdajatelj pridobiti dovoljenje Agencije za javno ponudbo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka dovoljenje Agencije
ni potrebno:
- kadar je izdajatelj vrednostnih papirjev Republika Slovenija
ali Banka Slovenije;
- kadar je Republika Slovenija izdala jamstvo za celotno
izdajo vrednostnih papirjev;
- kadar vrednost celotne izdaje ne presega 7.000.000 SIT.
- pri povečanju kapitala delniške družbe iz sredstev delniške
družbe; - pri izdaji vrednostnih papirjev investicijskih skladov ustanovljenih po posebnem zakonu;
- pri zamenjavi vrednostnih papirjev zaradi pripojitve ali
spojitve družb, če so bili vrednostni papirji vsaj ene družbe
javno ponujeni.
Vrednostne papirje iz tretje alinee prejšnjega odstavka lahko
isti izdajatelj izda le enkrat na dve leti.
7. člen
O nameravani ponudbi vrednostnih papirjev na podlagi 5.
člena in drugega odstavka 6. člena tega zakona mora izdajatelj vrednostnih papirjev predhodno obvestiti Agencijo.
8. člen
Osebe, ki so ob prvi prodaji pridobile vrednostne papirje iz 5.
člena tega zakona, smejo prenašati te vrednostne papirje le
poročevalec

na druge osebe, ki so te vrednostne papirje pridobile na
podlagi iste prodaje.
9. člen
Vrednostni papirji iz 5. člena tega zakona postanejo neomejeno prenosljivi, če izdajatelj pridobi dovoljenje Agencije za
njihovo nadaljnjo javno prodajo.
Za dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe 11. do 15. člena, 22. in 27. člena tega
zakona.

zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če iz listin, ki so priložene
zahtevi, izhaja, da je sklep o izdaji v nasprotju z zakonom ali
da ni bil sprejet po predpisanem postopku.
2. Prospekt za javno ponudbo
13. člen
Prospekt za javno ponudbo je pisni dokument, ki vsebuje
podatke, ki omogočajo kupcu vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: investitor) vpogled v pravni položaj izdajatelja,
njegov finančni položaj, poslovne možnosti in pravice, ki
izhajajo iz vrednostnega papirja (v nadaljnjem besedilu: prospekt).

10. člen

Prospekt se izdela in objavi v slovenskem jeziku.

Vrednostni papirji Iz 5. člena tega zakona postanejo neomejeno prenosljivi tudi, če izdajatelj pridobi dovoljenje za javno
ponudbo vrednostnih papirjev kasnejše izdaje, ki tvorijo
z vrednostnimi papirji iz 5. člena tega zakona isti razred.

Podrobnejšo vsebino prospekta določi Agencija.

11. člen
Dovoljenje za javno ponudbo izda Agencija na pisno zahtevo
izdajatelja.
Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora obsegati:
- firmo, sedež in matično številko izdajatelja, razen v primeru
ustanovitve delniške družbe,
- vrednost celotne izdaje,
- zneske, na katere se glasijo vrednostni papirji, in pravice, ki
iz vrednostnih papirjev Izvirajo.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
- dva izvoda osnutka prospekta za javno ponudbo z vsebino,
določeno v 13. členu tega zakona;
- poročilo o revidiranih letnih računovodskih izkazih izdajatelja za zadnji dve leti poslovanja oziroma za krajše obdobje,
če je bil izdajatelj ustanovljen kasneje;
- veljaven sklep o Izdaji vrednostnih papirjev oziroma, če gre
za izdajo delnic zaradi sukcesivne ustanovitve delniške
družbe, statut delniške družbe;
- izpisek iz sodnega registra razen, če gre za izdajo delnic
zaradi sukcesivne ustanovitve delniške družbe;
- osnutek vrednostnega papirja z vsemi sestavinami;
- osnutek javnega poziva za vpisovanje In vplačevanje iz 21.
člena tega zakona;
- drugo dokumentacijo, iz katere izhaja, da je zahtevek za
Izdajo dovoljenja utemeljen.

14. člen
Če so v prospektu navedeni neresnični podatki, so osebe, ki
so izdale prospekt oziroma sodelovale pri izdaji prospekta
(odgovorna oseba izdajatelja, revizor, in druge osebe, ki so
lahko vplivale na vsebino prospekta) solidarno odgovorne
imetnikom takšnih vrednostnih papirjev za škodo, če so
vedele ali bi morale vedeti za neresničnost podatkov.
Osebe iz prvega odstavka tega člena odgovarjajo za škodo
tudi, če v prospektu niso navedeni bistveni podatki o izdajatelju oziroma vrednostnemu papirju, ki bi lahko vplivali na
odločitev investitorja o nakupu vrednostnega papirja.
Odgovornosti za škodo so osebe oproščene, če dokažejo, da
je investitor v času pridobitve vrednostnih papirjev vedel za
netočnosti oziroma nepopolnosti podatkov v prospektu.
15. člen
Agencija ne odgovarja za resničnost in popolnost podatkov,
navedenih v prospektu.
3. Postopek Javne ponudbe
16. člen
Izdajatelj je dolžan predložiti Agenciji dokončno oblikovani
prospekt in specimen vrednostnega papirja najpozneje
sedem dni pred pričetkom javne ponudbe.

če je izdajatelj delniška družba in se zahtevek nanaša na
javno ponudbo delnic druge ali naslednjih izdaj, mora izdajatelj v zahtevi navesti tudi:
,

Končna vsebina prospekta se ne sme razlikovati od prospekta, ki ga je odobrila Agencija ob izdaji dovoljenja.

- vrednost prejšnjih izdaj delnic;
- razrede prej izdanih delnic z opisom vsebine pravic iz teh
delnic in zneske, na katere se glasijo.

17. člen

Zahtevi iz četrtega odstavka tega člena je potrebno priložiti
tudi notarsko overjeno prečiščeno besedilo statuta.
Agencija določi seznam revizorjev, ki lahko revidirajo računovodske izkaze izdajatelja za potrebe javne ponudbe.
Kadar je izdajatelj občina, je namesto poročila o revidiranih
letnih obračunov iz druge alinee tretjega odstavka tega člena
dolžna predložiti soglasje k izdaji vrednostnih papirjev ministra za finance.
12. člen
Agencija izda dovoljenje za javno ponudbo, če ugotovi, da
prospekt In poziv za vpisovanje in vplačevanje vsebujeta vse
Podatke iz 13. oziroma 21. člena tega zakona, in da ti podatki
niso v nasprotju z listinami, ki so priložene zahtevi.
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Agencija
Poročevalec

Med javno ponudbo izdajatelj ne sme spreminjati akta o ustanovitvi in drugih splošnih aktov, ki se nanašajo na pravice
imetnikov vrednostnih papirjev, kot so navedene v prospektu.
18. člen
Vpisovanje javno ponujenih vrednostnih papirjev poteka pri
borzno posredniških družbah in bankah, ki jih pooblasti izdajatelj.
Borzno posredniška družba oziroma banka mora zagotoviti
potek vpisovanja vrednostnih papirjev v skladu s predpisi in
prospektom.
19. člen
Vplačevanje vrednostnih papirjev z javno ponudbo poteka pri
bankah ali organizaciji za plačilni promet, ki jih pooblasti
izdajatelj.
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20. člen
Izdajatelj je dolžan začeti s postopkom za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe v 30
dneh po pridobitvi dovoljenja za javno ponudbo.

den za vpisovanje vrednostnih papirjev z javno ponudbo, po
preteku tega roka ni mogoče več vpisovati.
Izdajatelj mora zagotoviti, da se nevpisani vrednostni papirji iz
prvega odstavka tega člena uničijo.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izdajatelj vrednostnih
papirjev, pri katerih celotne obveznosti izdajatelja zapadejo
v roku, ki je krajši od 12 mesecev, začeti s postopkom vpisovanja in vplačevanja v roku, ki je daljši od 30 dni, vendar ne
daljši od 9 mesecev od pridobitve dovoljenja za javno ponudbo.

Agencija vodi register izdanih dovoljenj za javno ponudbo,
register prospektov in register vrednostnih papirjev, izdanih
na podlagi javne ponudbe.

21. člen

Vsebino registra iz prejšnjega odstavka in način javnega
dostopa do podatkov določi Agencija.

Pred začetkom postopka za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe mora izdajatelj
javno objaviti poziv za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih
papirjev v dnevno informativnem časopisju, ki se prodaja na
področju cele države.
Poziv za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev mora
vsebovati pomembnejše podatke o izdajatelju, značilnostih
izdaje ter mesta kjer je na voljo celoten prospekt in možen
vpogled v drugo dokumentacijo.
22. člen
Prospekt mora biti brezplačno, v obliki brošure, na voljo na
sedežu izdajatelja in na vseh mestih za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev.
Izdajatelj mora na vseh mestih za vplačevanje in vpisovanje
vrednostnih papirjev omogočiti vpogled v zadnje računovodske izkaze in svoj statut oziroma ustanovitveni akt.
23. člen
Vpisovanje vrednostnih papirjev z javno ponudbo sme trajati
največ tri mesece od dne, določenega za začetek vpisovanja
in vplačevanja.
Če je v roku iz prejšnjega odstavka vpisanih najmanj 80
odstotkov in vplačanih najmanj 50 odstotkov vseh s prospektom ponujenih vrednostnih papirjev, lahko Agencija na zahtevo izdajatelja podaljša rok za vpisovanje in vplačevanje
vrednostnih papirjev z javno ponudbo največ za dva meseca,
če ni s posebnim zakonom drugače določeno.
Pravna oseba iz 18. člena tega zakona, ki izvede vpisovanje in
vplačevanje vrednostnih papirjev z javno ponudbo, mora najpozneje v 7 dneh po končani javni ponudbi obvestiti Agencijo
o številu vpisanih in vplačanih vrednostnih papirjev.

26. člen

27. člen
Izdajatelj vrednostnih papirjev, ki je uspešno izvedel postopek
javne ponudbe, mora javno objavljati revidirana letna poročila.
28. člen
Določbe tega poglavja o postopku javne ponudbe vrednostnih papirjev se ne uporabljajo za vrednostne papirje izdane na
podlagi 6. člena tega zakona.
4. Omejitev izdaje
29. člen
Najvišja nominalna vrednost posamezne izdaje vrednostnih
papirjev, ki se prodajajo na podlagi javne ponudbe in za
katero ne jamči banka ali druga pravna oseba, ne sme presegati enkratnega zneska v sodni register vpisanega osnovnega
kapitala izdajatelja.
Omejitev iz prejšnjega člena se ne uporablja pri izdaji delnic.
5. Ponudba vrednostnih papirjev tujega izdajatelja
30. člen
Vrednostne papirje tujega izdajatelja, ki še niso bili ponujeni
na področju Republike Slovenije, lahko ponudi samo borzno
posredniška družba oziroma banka, ki ima dovoljenje za
opravljanje poslov iz 5. alinee 39. člena tega zakona.
31. člen

Izdajatelj mora objaviti podatke o vpisanih in vplačanih vrednostnih papirjih v dnevno informativnem časopisju najpozneje v desetih dneh po končanem vpisovanju in vplačevanju
vrednostnih papirjev.

Pred pričetkom ponudbe iz 30. člena tega zakona mora
borzno posredniška družba oziroma banka pridobiti dovoljenje Agencije za ponudbo vrednostnih papirjev na podlagi
prejšnjega člena.

24. člen

32. člen

Javna ponudba se šteje za uspešno, če je v roku iz prejšnjega
člena vpisanih in vplačanih najmanj 80 % vseh s prospektom
ponujenih vrednostnih papirjev, če poseben zakon za posamezne vrednostne papirje ne določa drugače.

Zahtevi za izdajo dovoljenja iz 31. člena tega zakona j0
potrebno priložiti:

Če javna ponudba ni uspešna, je izdajatelj dolžan zagotoviti
vrnitev vplačanih zneskov pri pravnih osebah, pri katerih je
potekal vpis.
25. člen
Vrednostnih papirjev, ki niso bili vpisani v roku, ki je predvi32

- dva izvoda osnutka prospekta z vsebino, določeno v 13.
členu tega zakona;
- izjavo in ustrezno dokumentacijo pravne osebe s sedežem
v Republiki Sloveniji, iz katere je razvidno, da je izdano
jamstvo za izdajo vrednostnega papirja;
- drugo dokumentacijo, iz katere izhaja, da je zahtevek za
izdajo dovoljenja utemeljen.
Izjavo in dokumentacijo iz druge alinee 1. odstavka tega člena
ni potrebno priložiti pri izdaji delnic tujega izdajatelja.
poročevalec

33. člen

38. člen

Za postopek javne ponudbe vrednostnih papirjev iz 30. člena
tega zakona se smiselno uporabljajo določbe 11. do 15. člena,
22. in 27. člena tega zakona.

Borzno posredniška družba je delniška družba ali družba
z omejeno odgovornostjo s sedežem v Republiki Sloveniji,
katere edini predmet poslovanja so posli iz 39. člena tega
zakona.

34. člen

Če je borzno posredniška družba ustanovljena kot delniška
družba, je njen osnovni kapital sestavljen iz navadnih delnic
istega razreda, ki se glasijo na ime.

Za škodo iz 14. člena tega zakona odgovarja imetnikom vrednostnih papirjev tujega izdajatelja borzno posredniška družba
oziroma banka solidarno z izdajateljem.
6. Nadzor

Za posle z vrednostnimi papirji po tem zakonu se šteje:
35. člen

Nadzor nad izvajanjem javne ponudbe opravlja Agencija,
izvajanje posameznih nalog v zvezi z nadzorom lahko Agencija poveri drugi pravni osebi.
Stroški nadzora bremenijo izdajatelja, kadar se ugotovijo
nepravilnosti pri javni ponudbi oziroma če izdajatelj ravna
y nasprotju z določbami, ki se nanašajo na javno ponudbo po
tem zakonu.
36. člen
Ce Agencija pri opravljanju nadzora iz 35. člena tega zakona
u
9otovi nepravilnosti pri izvajanju postopka javne ponudbe,
'zda odredbo, s katero izdajatelju naloži, da se ugotovljene
Pomanjkljivosti odpravijo. V odredbi določi rok, v katerem je
'zdajatelj dolžan odpraviti pomanjkljivosti. Odredba se vroči
udi
osebam iz 18. člena tega zakona.
|*dajatelj je dolžan v roku iz prvega odstavka tega člena
^praviti ugotovljene pomanjkljivosti in Agenciji dostaviti
^Poročilo,
v katerem opiše ukrepe za odpravo pomanjkljivosti,
i °r°čilu je dolžan priložiti listine in druge dokaze, iz katerih
z^aja, da so bile ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene.
^ času od vročitve odredbe Agencije iz prvega odstavka tega
ena do odprave pomanjkljivosti, mora izdajatelj ustaviti
Postopek vpisovanja in vplačevanja vrednostnih papirjev,
teče™ Č3SU

39. člen

r0ku Z prvega ods,avka

'

23. člena tega zakona ne

ji® izdajatelj ne ravna v skladu z odredbo iz prvega odstavka
i 9a člena, Agencija z odločbo razveljavi postopek vpisovanja
v
Plačevanja vrednostnih papirjev.
^ Primeru iz četrtega odstavka tega člena se šteje, da javna
Ponudba ni uspešna.
p°Pe.r odredbo iz prvega odstavka tega člena ni posebne
n
člo,?
Pritožba
zoper odločbo iz četrtega odstavka tega
a ne zadrži
izvršitve.

p'RJEV BLAŠČENI

UDELEŽENCI TRGA

VREDNOSTNIH PA-

p

°oblaščenl udeleženci In vrste poslov
37. člen
vr

°p^'®v, ? ednostnimi papirji, ki so bili javno ponujeni, lahko
iajo le borzno posredniške družbe in banke.
Pos^b borzno posredniških družb in bank lahko opravljajo
Rep .* vrednostnimi papirji, ki so bili javno ponujeni tudi
v
s,oven
®nije
»ja ali njen pooblaščen agent in Banka Slodi|u. Po določbah posebnega zakona (v nadaljnjem besePooblaščeni udeleženci).

- sprejemanje nalogov investitorjev, ki se nanašajo na nakup
ali prodajo vrednostnih papirjev ter izvrševanje takšnih nalogov na borzi ali izven nje za tuj račun in proti plačilu provizije
(posredovanje);
- kupovanje in prodajanje vrednostnih papirjev za svoj račun,
z namenom pridobivanja dobička (trgovanje);
- trgovanje z obveznostjo kupiti ali prodati za svoj račun
vrednostne papirje, ki so predmet ponudbe in povpraševanja
na borzi, po ceni, ki jo določi pooblaščeni udeleženec,
v skladu s pravili borze (posebno borzno trgovanje);
- gospodarjenje z vrednostnimi papirji po naročilu in za
račun strank proti plačilu provizije (upravljanje s finančnim
premoženjem strank);
- organiziranje, priprava in izvedba odkupa novo izdanih
vrednostnih papirjev oziroma odkup novo izdanih vrednostnih papirjev z namenom njihove nadaljnje prodaje javnosti
(odkupovanje in priprava novih izdaj);
- svetovanje strankam pri izdaji in nakupu oziroma prodaji
vrednostnih papirjev (investicijsko svetovanje);
- opravljanje storitev pri hranjenju vrednostnih papirjev
strank, shranjenih v klirinško-depotni družbi in hramba vrednostnih papirjev, ki niso bili javno ponujeni.
Posle iz 5. alinee prejšnjega odstavka lahko poleg izdajatelja
opravljajo le pooblaščeni udeleženci, pri čemer mora biti
borzno posredniška družba organizirana kot delniška družba.
Podrobnejše predpise o opravljanju posameznih poslov iz
tega člena lahko določi Agencija.
2. Potrebni kapital
40. člen
Osnovni kapital borzno posredniške družbe mora za posamezne posle iz 39. člena tega zakona znašati najmanj;
- 7.000.000 SIT za posle iz prve, šeste in sedme alinee v zvezi
z opravljanjem storitev pri hranjenju vrednostnih papirjev
strank, shranjenih v klirinško-depotni družbi;
- 10.000.000 SIT za posle iz druge in četrte alinee;
- 30.000.000 SIT za posle iz tretje alinee;
- 100.000.000 SIT za posle iz pete in sedme alinee če hrani
vrednostne papirje, ki niso bili javno ponujeni.
41. člen
Agencija lahko borzno posredniškim družbam določi obseg
poslovanja za posamezne vrste poslov z vrednostnimi papirji
iz 39. člena tega zakona.

42. člen

opravile poseben strokovni izpit, s katerim se preveri strokovna usposobljenost za opravljanje poslov z vrednostnimi
papirji (v nadaljnjem besedilu: borzni posredniki).

Borzno posredniška družba, njeni delničarji oziroma družbeniki in zaposleni v družbi ne smejo biti neposredno ali
posredno lastniki več kot 5% celotnega števila delnic oziroma
deležev druge borzno posredniške družbe.

Agencija določi način in pogoje za opravljanje izpita iz prejšnjega odstavka in pogoje za njegov odvzem.

43. člen

49. člen

Banka je lahko lastnik ali solastnik samo ene borzno posredniške družbe in ima lahko v lasti največ 5% celotnega števila
delnic drugih borzno posredniških družb.

Borzni posrednik ne sme spodbujati ali priporočati strankam
nakupa ali prodaje vrednostnih papirjev zgolj z namenom
pridobitve provizije.

Banka, ki ima v lasti več kot 5% celotnega števila delnic
oziroma deleža borzno posredniške družbe ne sme neposredno opravljati poslov iz 39. člena tega zakona.

5. Vodenje knjig In računov

Banke, ki sestavljajo bančno skupino, smejo opravljati posle
iz 39. člena tega zakona le preko ene banke iz bančne skupine
ali preko ene borzno posredniške družbe.

50. člen

44. člen

Pooblaščeni udeleženec vodi v zvezi s posli iz prve in druge
alinee 39. člena tega zakona knjigo naročil, v katero vpisuje
naročila strank, svoja naročila in naročila v zvezi z opravljanjem finančnega premoženja strank po časovnem vrstnem
redu, in preklic naročil.

Tuja oseba lahko postane delničar borzno posredniške
družbe le s predhodnim soglasjem Agencije.

Podrobnejšo vsebino in način vodenja knjige naročil iz prejšnjega odstavka določi Agencija.

Pri izdaji soglasja iz prvega odstavka Agencija upošteva razpršenost lastništva delnic ter kapitalsko in upravljalsko povezanost med delničarji.

51. člen

3. Dovoljenje za opravljanje poslov
45. člen
Borzno posredniške družbe morajo pred vpisom ustanovitve
v sodni register pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje
poslov iz 39. člena tega zakona.
Banka mora pred pričetkom opravljanja poslov iz 39. člena
tega zakona pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. Banka Slovenije izda dovoljenje po predhodnem mnenju Agencije.
46. člen
Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov iz 39. člena
tega zakona je potrebno priložiti:
- akt o ustanovitvi in statut družbe;
- opis poslov, ki jih bo opravljala družba ter načrt poslovanja
za dve leti;
- podatke o višini in lastnikih osnovnega kapitala družbe;
- podatke o kapitalskih deležih ustanoviteljev družbe v drugih pravnih osebah;
- dokumentacijo, ki jo določi Agencija, na podlagi katere je
mogoče ugotoviti, ali je družba kadrovsko, tehnično, finančno
in organizacijsko sposobna opravljati posle, predvidene s statutom.
47. člen
Agencija izda dovoljenje za opravljanje poslov iz 39. člena
tega zakona, če ugotovi, da borzno posredniška družba izpolnjuje pogoje za opravljanje poslov, določene s tem zakonom.
V izreku odločbe iz prvega odstavka tega člena Agencija
določno navede, za katere posle dovoljenje velja.
4. Borzni posredniki
48. člen
Posle iz 39. člena tega zakona, razen poslov iz sedme alinee,
lahko pri pooblaščenem udeležencu opravljajo le osebe, ki so
34

Pooblaščeni udeleženec odpre poseben račun vrednostnih
papirjev in poseben račun denarnih sredstev, preko katerih
bo opravljal poslovanje z vrednostnimi papirji.
Borzno posredniška družba oziroma banka mora izkazovati
stanja vrednostnih papirjev in denarna stanja strank ločen"
od svojih stanj.
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52. člen
Borzno posredniška družba uporablja pri vodenju poslovnih
knjig kontni plan in kontne okvirje po predpisanih računovod'
skih standardih.

Nji

6. Združenje pooblaščenih udeležencev

9.1
53. člen
Borzno posredniške družbe in banke, ki opravljajo p°sl®
z vrednostnimi papirji lahko ustanovijo svoje združenje
gospodarsko interesno združenje po zakonu, ki ureja gosp"" p0j
darske družbe.
in \
1 vre.
Agencija lahko zadolži združenje za izvrševanje določen"
p
nalog v skladu s tem zakonom.
oc
Van
V primeru iz prejšnjega odstavka potrjuje Agencija pogod^ si<ri
o ustanovitvi in druge splošne akte združenja, ki se nanaša) s^r.
na izvrševanje določenih nalog na podlagi prejšnjefl
odstavka.
54. člen

*ahi
V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena združb' s pQ
najmanj dvakrat letno poroča Agenciji o svojem delu.
cije

Agencija lahko od združenja zahteva dodatne informac'i' V Vsi
v
o delovanju združenja.
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u
Pra
7. Prepovedi In omejitve
v
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°dst,
55. člen
r0rt1.
Pooblaščeni udeleženec ne sme opravljati poslov z vredno'
poročeval*1

Poj

nimi papirji, ki bi lahko ogrozili stabilnost trga vrednostnih
papirjev, predvsem pa ne sme:
- opravljati navideznih poslov z vrednostnimi papirji z namenom zavajanja investitorjev glede cen vrednostnih papirjev;
- objavljati ali razširjati napačnih informacij z namenom
spremembe cen vrednostnih papirjev;
- neposredno ali posredno opravljati poslov z vrednostnimi
Papirji, ki so sprejeti v kotacijo na borzi, z namenom uravnavanja ali utrjevanja cen vrednostnih papirjev, razen pri opravljanju poslov določenih na podlagi tretje alinee 39. člena tega
zakona.
~ posojati vrednostnih papirjev, ki so last strank, brez pismenega soglasja stranke.

10. Nadzor
62. člen
Nadzor nad poslovanjem borzno posredniške družbe opravlja
Agencija. Agencija opravlja nadzor tudi nad poslovanjem
bank v zvezi z posli iz 39. člena tega zakona.
Agencija lahko brez omejitev pregleduje knjige, spise in
druge dokumente borzno posredniške družbe in banke, ki se
nanašajo na posle iz 39. člena tega zakona.
Za izvajanje posameznih nalog v zvezi z nadzorom iz prejšnjega odstavka lahko Agencija zadolži borzo, združenje pooblaščenih udeležencev ali drugo pravno osebo.

56. člen

63. člen

Pooblaščeni udeleženec si sme izposojati in sme posojati
vrednostne papirje, le pod pogoji, ki jih določi Agencija.

Pri opravljanju nadzora iz prejšnjega člena lahko Agencija
zahteva:

8- Obveščanje Agencije
57. člen
Borzno
posredniška družba mora redno obveščati Agencijo
0
svojem finančnem stanju, statusnih spremembah, kapitalnih udeležbah v drugih pooblaščenih udeležencih, spremembah v lastništvu osnovnega kapitala ter o vsakem pojavu
Plačilne nesposobnosti.
58. člen
Pooblaščeni udeleženec mora obveščati Agencijo ali drugo
Pravno osebo, ki jo določi Agencija, tudi o vseh sklenjenih
Poslih z vrednostnimi papirji, ki niso bili sprejeti v kotacijo na
oorzi in sicer najpozneje naslednji delovni dan po sklenitvi

59. člen
Podrobnejši način obveščanja iz 57. in 58. člena določi Agencija.

- poročila in informacije o poslovnih zadevah borzno posredniške družbe oziroma banke;
- poročilo o reviziji in dodatne informacije o opravljeni reviziji borzno posredniške družbe oziroma banke;
- izredne preglede borzno posredniške družbe oziroma
banke.
64. člen
Če Agencija pri opravljanju nadzora oziroma pregledu iz 62.
in 63. člena tega zakona ugotovi nepravilnosti pri poslovanju
z vrednostnimi papirji ali nepravilnosti pri vodenju poslovnih
knjig, izda odredbo, s katero naloži, da se ugotovljene nepravilnosti odpravijo. V odredbi določi rok, v katerem je borzno
posredniška družba oziroma banka dolžna odpraviti pomanjkljivosti.
Borzno posredniška družba oziroma banka je dolžna v roku iz
prejšnjega odstavka, odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in
Agenciji dostaviti poročilo, v katerem opiše ukrepe za
odpravo pomanjkljivosti. Poročilu je potrebno priložiti listine
in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene
pomanjkljivosti odpravljene.

8

- Poslovna skrivnost
65. člen
60. člen

*aPosleni pooblaščenih udeležencev morajo obdržati kot
Poslovno
skrivnost informacije, ki jih pridobijo v zvezi z delom
n
ki še niso dostopne javnosti ter bi lahko vplivale na ceno
re
dnostnih papirjev.
pooblaščeni
udeleženci morajo v svojih aktih zagotoviti varon
s, ie poslovnih skrivnosti in preprečevanje zlorab poslovnih
hvnosti. Zagotoviti mora tudi nadzor pretoka poslovnih
r|
vnosti znotraj in izven svojega poslovnega sistema.
61. člen
^ncija lahko od borzno posredniške družbe oziroma banke
tek
' U h tki da
°če sestavlja seznam vrednostnih papirjev
0
eni
izdajateljih, od katerih bi lahko pridobila informa60 Clena ,e a
'42 '* 3 te a 9 zakona oziroma notranje informacije iz
1 v
v«! k"
9 zagona. Takšen seznam mora biti objavljen
v ^oddelkih borzno posredniške družbe oziroma banke,
in na
Unr?ava
način, kot ga določi uprava družbe oziroma
banke.
o[|s(g °s,nih papirjev, ki so uvrščeni na seznam iz prejšnjega
r
°ma| °anke
h' borzni
posredniki,
borzno strankam
posredniške
|, sm
ne smejo
priporočati
in družbe
jih tudiozine
e
đr
u ova
P ti banke,
ali prodajati
borzno posredniške
z užbe oziroma
v katerizasoračun
zaposleni.

Če se pri opravljanju nadzora ugotovi, da borzno posredniška
družba huje krši predpise o poslovanju z vrednostnimi papirji,
lahko Agencija z odredbo iz 64. člena tega zakona tudi:
- popolnoma ali delno prepove borzno posredniški družbi
opravljanje posameznih poslov;
- trajno ali začasno prepove borzno posredniški družbi
opravljanje posameznih poslov;
- javno objavi, da borzno posredniška družba krši predpise
o poslovanju z vrednostnimi papirji;

66. člen
Agencija lahko odvzame borzno posredniški družbi dovoljenje za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji v naslednjih
primerih:
- če borzno posredniška hiša huje krši predpise o poslovanju
z vrednostnimi papirji;
- če borzno posredniška družba ne začne poslovati v 12
mesecih od izdaje dovoljenja ali prekine poslovanje za več kot
6 mesecev;
- če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih
podatkov;
- če borzno posredniška družba ne Izpolnjuje pogojev za
nadaljnje poslovanje.
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67. člen
Če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja utemeljen sum, da je podan kateri od razlogov za odvzem dovoljenja, izda odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.

nje odvzeto; - določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki
so razlog za odvzem dovoljenja,
Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena.

Odredba iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati

72. člen

- določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki naj bi bile
razlog za začetek postopka,
- navedbo listin in drugih dokazov, na podlagi katerih je
Agencija zaključila, da obstaja utemeljen sum iz prvega
odstavka tega člena,
- obrazložitev odločitve o začetku postopka.

Če se ugotovitve Agencije v zvezi z nadzorom nanašajo na
banke ali če Agencija ugotovi, da banka krši predpise o poslovanju z vrednostnimi papirji, lahko Agencija banki začasno
prepove opravljanje posameznih poslov iz 39. člena tega
zakona ali predlaga Banki Slovenije, da sprejme ukrepe po
zakonu, ki ureja bančno poslovanje.

V odredbi Agencija določi tudi rok, ki ne sme biti krajši od 15
dni in ne daljši od 30 dni šteto od dneva vročitve odločbe
borzno posredniški družbi, v katerem se borzno posredniška
družba lahko izjavi o razlogih za začetek postopka.

Agencija javno objavi ugotovitve in ukrepe iz prejšnjega odstavka.

Zoper odredbo iz prvega odstavka tega člena ni posebne
pritožbe.

73. člen

68. člen
V izjavi o razlogih za odvzem dovoljenja lahko borzno posredniška družba navaja dejstva, iz katerih izhaja, da odvzem
dovoljenja ni utemeljen in predlaga dokaze, s katerimi dokazuje obstoj zatrjevanih dejstev. Ce se borzno posredniška
družba v izjavi sklicuje na listinske dokaze, je dolžna te
dokaze priložiti izjavi.

Stroški nadzora bremenijo borzno posredniško družbo oziroma banko, pri kateri se opravlja nadzor, v kolikor se ugotovijo nepravilnosti pri poslovanju.
IV. BORZA VREDNOSTNIH PAPIRJEV
1. Status In dejavnosti
74. člen

Če borzno posredniška družba listinskih dokazov izjavi ne
priloži, se ne uporabljajo določbe tega zakona o nepopolnih
vlogah, temveč Agencija pri odločanju upošteva zgolj tiste
dokaze, ki so izjavi priložene.

Za zagotavljanje pogojev, ki so potrebni za povezovanje
ponudbe in povpraševanja po vrednostnih papirjih oziroma za
poslovanje z vrednostnimi papirji, se ustanovi borza vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu: borza) kot delniška
družba.

Po izteku roka za izjavo borzno posredniška družba nima
pravice navajati novih dejstev in predlagati novih dokazov.

75. člen

69. člen
Agencija mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku 30 dni od
prejema izjave iz 68. člena tega zakona oziroma od izteka roka
za takšno izjavo.
Agencija sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi
tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala
odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo
na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni
v odredbi o začetku postopka, in ki jih je izjavi iz 68. člena
tega zakona priložila borzno posredniška družba.
70. člen
Agencija ustavi postopek za odvzem dovoljenja
- če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 69. člena
zaključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi katerih je izdala odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali
- če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 69. člena
zaključi, da ni dokazano, da je borzno posredniška družba
storila dejanje, oziroma da so podane okoliščine, zaradi katerih je izdala odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja.
71. člen
Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati
- odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in
datuma izdaje dovoljenja;
- firmo in sedež borzno posredniške družbe, ki ji je dovolje36

Borza opravlja naslednje dejavnosti:
- organiziranje povezovanja ponudbe in povpraševanja
v prometu z vrednostnimi papirji;
- informiranje o ponudbi, povpraševanju, tržni vrednosti in
drugih podatkih o vrednostnih papirjih;
- ugotavljanje in objavljanje tečajev vrednostnih papirjev.
V zvezi s prejšnjim odstavkom borza opravlja tudi drug®
naloge, za katere jo zadolži Agencija.
76. člen
Delavci borze ne smejo biti člani organov borzno posredn'*
ških družb, bank in izdajateljev, katerih vrednostni pap,r'
kotirajo na borzi in tudi ne smejo opravljati nalog za te pravn
osebe.
2. Ustanovitev
77. člen
Borzo lahko ustanovijo borzno posredniške družbe in bank®'
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
78. člen
Za ustanovitev borze je potrebno dovoljenje Agencije.
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Agencija izda dovoljenja za ustanovitev borze, če ugotovi e
ustanovitelji zagotavljajo pogoje za delovanje borze doloCe
Pr,
s tem zakonom in da je ustanovitev borze v interesu razvoja
delovanja trga vrednostnih papirjev.
poročeva^

79. člen
Borza ima statut, v katerem sta določena organizacija in način
poslovanja borze.
Statut in druge splošne akte borze potrjuje Agencija.
80. člen
Borza se vpiše v sodni register.
V sodni register se ne sme vpisati ime borza vrednostnih
papirjev oziroma izpeljanka iz te besede kot sestavni del firme
pravne osebe, ki nima položaja borze po tem zakonu.
3. Osnovni kapital

vor pri Agenciji najpozneje v petnajstih dneh, ko je bilo
vročeno obvestilo o odločitvi.
O ugovoru iz prejšnjega odstavka Agencija odloči z odločbo.
5. Opravljanje poslov
85. člen
Z vrednostnimi papirji, ki so bili sprejeti v kotacijo na borzi,
lahko poslujejo le člani borze na borznem sestanku ali na
drug način, v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti
borze (v nadaljnjem besedilu: borzni posli).
86. člen

81. člen
Osnovni kapital borze je razdeljen na navadne delnice istega
razreda, ki se glasijo na ime. Delnice borze ne smejo biti
sprejete v kotacijo na borzi.
82. člen
Na borzi lahko poslujejo le pooblaščeni udeleženci (v nadaljnjem besedilu: člani borze).
Delničarji borze so lahko le borzno posredniške družbe in
banke, ki so člani borze.
Vsi člani borze, razen Republike Slovenije in Banke Slovenije
»Dajo enako število delnic borze, ki jih ne smejo prenašati na
drugega, razen ob prenehanju članstva na borzi.
Ob prenehanju članstva na borzi mora član deponirati delnice
borze do njihove prodaje in iz teh delnic ne more več izvršeni nikakršnih pravic.

Člani borze plačujejo borzi provizijo od sklenjenih borznih
poslov po tarifi, ki jo določi borza.
87. člen
V kotacijo na borzi so lahko sprejeti le vrednostni papirji, ki so
v celoti vplačani, neomejeno prenosljivi in ki glede na poslovanje izdajatelja in lastnosti vrednostnih papirjev izpolnjujejo
pogoje, ki jih določi borza.
Borza določi pogoje iz prejšnjega odstavka za posamezne
vrste kotacij zlasti, glede na:
- kapital izdajatelja;
- obdobje poslovanja izdajatelja;
- skupno nominalno ali tržno vrednost izdanih vrednostnih
papirjev, na katere se nanaša zahteva za kotacijo na borzi;
- število oseb, ki imajo v lasti vrednostne papirje, na katere se
nanaša zahteva za kotacijo na borzi (razpršenost vrednostnih
papirjev).
88. člen

članstvo
83. člen

Pristojni organ borze odloča o sprejetju vrednostnih papirjev
v kotacijo na borzi na podlagi zahteve, ki jo vloži izdajatelj ali
oseba, ki jo pooblasti izdajatelj.

0c sprejemanju novih članov borze odloča organ borze, dolo®n s statutom borze.

Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:

®rgan borze iz prejšnjega odstavka mora sprejeti za člana

- dve kopiji osnutka prospekta za kotacijo;
- dokumentacijo, ki jo določi borza.

goje6 pooblaSčene9a udeleženca, ki izpolnjuje naslednje pod

a ima dovoljenje za opravljanje poslov v zvezi z nakupovalni in prodajanjem vrednostnih papirjev iz 47. člena tega
zakona;
" da je pri klirinško-depotni družbi vplačala znesek v varostni sklad po 119. členu tega zakona, ki predstavlja jamstvo
« izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz poslov, sklenjenih
"a borzi;
"da ima na razpolago zadostno količino sredstev za odkup
s'reznega števila delnic borze;
da izpolnjuje druge pogoje, ki jih lahko določi borza.
lu a člena
c|en se ne uporabljajo za Republiko Slovenijo
P°ločbe
tega
in *a
>"
a se
Banko9 Slovenije.

84. člen
SD?an borze
iz prejšnjega
moraobvestiti
o odločitvi
o zahtevi za
v članstvo
na borzičlena
pismeno
pooblaščenega
enca, ki je vložil zahtevo, najpozneje v osmih dneh po
^ločitvi
vH od'očitvi pristojnega organa borze o zahtevi za sprejem
anstvo na borzi lahko pooblaščeni udeleženec vloži ugo*0fočeva,ec

90. člen
Če pristojni organ borze ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za
kotacijo na borzi in da je prospekt za kotacijo sestavljen
v skladu s predpisi, mora sprejeti vrednostni papir v kotacijo
na borzi.
Pristojni organ borze mora sprejeti odločitev iz prejšnjega
odstavka najpozneje v 30 dneh po prejemu zahteve za kotacijo na borzi.
91. člen
Pristojni organ borze mora o odločitvi o zahtevi za sprejetje
vrednostnega papirja v kotacijo na borzi pismeno obvestiti
izdajatelja, ki je vložil zahtevo najpozneje v osmih dneh po
odločitvi.
Proti odločitvi pristojnega organa borze o zahtevi za sprejetje
vrednostnega papirja v kotacijo na borzi lahko izdajatelj vloži
ugovor pri Agenciji v roku 15 dni po dnevu, ko mu je bilo
vročeno obvestilo o odločitvi.
O ugovoru iz prejšnjega odstavka odloči Agencija z odločbo.
37

92. člen

98. člen

Borza mora odločitev o sprejetju vrednostnega papirja v kotacijo na borzi objaviti v prostorih borze in v dnevno informativnem časopisju, najpozneje osem dni po odločitvi o zahtevi za
sprejetje vrednostnega papirja v kotacijo na borzi.

Prospekt za kotacijo na borzi mora biti v obliki brošure brezplačno na voljo v prostorih borze, v poslovalnicah izdajatelja
in pri članih borze.

Z vrednostnim papirjem, ki je bil sprejet v kotacijo na borzi, se
lahko prične poslovati na borzi po objavi odločitve o sprejetju
vrednostnega papirja v kotacijo na borzi in objavi prospekta
za kotacijo na borzi.

99. člen
Podrobnejšo vsebino prospekta za kotacijo na borzi določi
Agencija.

93. člen

100. člen

Če se z vrednostnim papirjem, ki je bil sprejet v kotacijo na
borzi, ne prične poslovanje na borzi v treh mesecih od sprejema vrednostnega papirja v kotacijo na borzi, se tak vrednostni papir umakne iz kotacije.

Za odgovornost za škodo, ki izhaja iz neresničnih podatkov
v prospektu za kotacijo na borzi, se uporabljajo določbe 14.
člena tega zakona.

94. člen

101. člen

H

Borza lahko umakne posamezni vrednostni papir iz kotacije
in o tem predhodno obvesti Agencijo, če:
- se z vrednostnim papirjem na borzi ne posluje več kot šest
mesecev;
- izdajatelj vrednostnega papirja ali vrednostni papir ne
izpolnjujeta pogojev za kotacijo na borzi ali, če je to potrebno
za zaščito investitorjev;
- drugih primerih določenih v splošnih aktih borze.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora borza na
zahtevo Agencije začasno ali trajno umakniti posamezni vrednostni papir iz kotacije na borzi, če Agencija ugotovi, da bi
lahko nadaljnje poslovanje z določenim vrednostnim papirjem na borzi resneje ogrozilo delovanje trga vrednostnih
papirjev.
95. člen
Izdajatelj, katerega delnice so bile sprejete v kotacijo na borzi,
mora najpozneje v treh mesecih po končanem polletnem
obračunskem obdobju objaviti polletno poročilo o svojem
poslovanju.
Polletno poročilo vsebuje minimalne podatke o poslovnem
izidu z obrazložitvijo, navedbo sprememb podatkov, ki so
vsebovani v prospektu in druge podatke, ki jih določi Agencija.
96. člen
Polletno poročilo mora biti objavljeno v dnevno- informativnem časopisju ali v obliki brošure, ki je brezplačno na voljo na
mestih, ki morajo biti navedena v oglasu.
Poročilo iz prvega odstavka mora izdajatelj pred objavo
posredovati borzi in Agenciji.

6. Prospekt, ki se objavi pri sprejetju vrednostnih papirjev
v kotacijo na borzi
97. člen
Izdajatelj, katerega vrednostni papir je bil sprejet v kotacijo na
borzi, mora objaviti prospekt za kotacijo na borzi.
Prospekt za kotacijo na borzi mora vsebovati podatke iz 13.
člena tega zakona, ki morajo biti tekoče ažurirani, in ki omogočajo investitorjem vpogled v pravni položaj izdajatelja, njegov finančni položaj in oceno poslovnih možnosti izdajatelja
ter v pravice, ki izhajajo iz vrednostih papirjev.
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7. Ugotavljanje tečaja vrednostnih papirjev

Tečaje vrednostnih papirjev, ki so bili sprejeti v kotacijo na
borzi, ugotavlja in objavlja borza.
6. Obveščanje Agencije in omejitve
102. člen
Borza mora obveščati Agencijo:
- o opravljenih poslih z vrednostnimi papirji na borzi;
- o vloženih zahtevah za sprejem v članstvo na borzi, o sprejemu članov na borzo in o prenehanju članstva na borzi;
- o vloženih zahtevah za sprejem vrednostnih papirjev v kotacijo na borzi, o sprejemu vrednostnih papirjev v kotacijo na
borzi ter o umiku vrednostnih papirjev iz kotacije na borzi;
- o nameravanem povečanju osnovnega kapitala borze.
Podrobnejši način obveščanja določi Agencija.
9. Nadzor
103. člen
Nadzor nad poslovanjem borze opravlja Agencija.
104. člen
Pri opravljanju nadzora nad poslovanjem borze lahko Agen"
cija zahteva:
- poročila in informacije o poslovnih zadevah borze;
.
- poročilo o reviziji in dodatne informacije o opravljeni reviziji borze;
- izredne preglede borze;
- spremembo ali dopolnitev statuta ali drugega splošneg
akta borze.
105. člen
Če se pri opravljanju nadzora ugotovi, da borza huje
predpise o poslovanju z vrednostnimi papirji, lahko Agenc i
sprejme naslednje ukrepe:
- popolnoma ali delno prepove opravljanje dejavnosti b°rz®;
- začasno prepove sklepanje poslov z določenim vredno
nim papirjem na borzi;
106. člen
Stroški nadzora bremenijo borzo, kadar se pri opravlja"1)
nadzora ugotovijo nepravilnosti pri poslovanju borze.
poročevalk

V. PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI NA PODLAGI SKLENJENIH POSLOV IN ZBIRNA HRAMBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV
1. Sploine določbe

ško-depotni družbi nadomestila po tarifi, ki jo določi ta
družba.
115. člen

107. člen
Ugotavljanje in poravnavanje obveznosti na podlagi sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji in zbirna hramba vrednostnih papirjev se opravlja pri organizaciji, ki se organizira kot
delniška družba (v nadaljnjem besedilu: (klirinško-depotna
družba).
Klirinško-depotna družba lahko opravlja posle iz prejšnjega
odstavka le za pooblaščene udeležence, sklade ustanovljene
po posebnem zakonu in druge pravne osebe, ki jih določi
Agencija.
108. člen
Delničarji klirinško-depotne družbe so lahko le pravne osebe
Iz drugega odstavka 107. člena tega zakona.
Razen Republike Slovenije in Banke Slovenije ima lahko
posamezni delničar iz prejšnjega odstavka v lasti posredno ali
neposredno največ 10% vseh delnic klirinško-depotne
družbe.
109. člen
Klirinško-depotna družba lahko izda samo navadne imenske
delnice istega razreda.
delnice klirinško-depotne družbe ne smejo biti sprejete
kotacijo na borzi.

v

110. člen
Za poslovanje klirinško-depotne družbe je potrebno dovoljenje Agencije.
Agencija izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi,
da so izpolnjeni pogoji, ki jih za poslovanje klirinškodepotne
družbe določa ta zakon in predpisi, ki urejajo izdajo
Vr
ednostnih papirjev v nematerializirani obliki.

111. člen
ut ln

^®!
druge splošne akte klirinško-depotne družbe, ki
re
iajo njeno poslovanje potrjuje Agencija.
112. člen

Pooblaščenemu udeležencu, ki ne izpolnjuje obveznosti
glede poravnavanja obveznosti na podlagi sklenjenih poslov
z vrednostnimi papirji ali ki krši splošne akte, ki urejajo
poslovanje klirinško-depotne družbe, lahko klirinško-depotna družba v soglasju s Agencijo začasno ali trajno prepove
nadaljnje poravnavanje obveznosti preko klirinško-depotne
družbe.
2. Plačevanje denarnih obveznosti
116. člen
Pooblaščeni udeleženci plačujejo denarne obveznosti na
podlagi sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji preko posebnih računov denarnih sredstev pri organizaciji za plačilni
promet.
117. člen
Organizacija za plačilni promet mora opraviti prenos denarnih sredstev na podlagi sklenjenih poslov z vrednostnimi
papirji v skladu z obvestilom, ki ga pridobi od klirinško-depotne družbe.
Organizacija za plačilni promet mora obveščati klirinško—
depotno družbo in pooblaščenega udeleženca o stanju na
njegovem računu.
118. člen
Pooblaščeni udeleženec je na posebnem denarnem računu
pri organizaciji za plačilni promet dolžan zagotoviti zadostno
kritje za plačilo svojih denarnih obveznosti na podlagi sklenjenih poslov.
119. člen
Klirinško-depotna družba oblikuje varnostni sklad. Varnostni
sklad sestavljajo vplačila pooblaščenih udeležencev.
Iz sredstev varnostnega sklada poravna klirinško-depotna
družba obveznost pooblaščenega udeleženca, kadar na njegovem posebnem računu pri organizaciji za plačilni promet ni
dovolj sredstev.
Način in višino vplačila posameznega pooblaščenega udeleženca v varnostni sklad določi klirinško-depotna družba.
120. člen

Vrv,a^c' klirinško-depotne
družbe, ki Imajo pri svojem delu
ČlarH or vanPoslovanje
z vrednostnimi papirji, ne smejo biti
v
tudi ne smejo
9 ? opravljati
borzno posredniških
družb oziroma
oziroma banke.
bank in
nalog za te družbe

Pooblaščeni udeleženec, katerega obveznost je bila plačana
iz varnostnega sklada po prejšnjem členu, mora v varnostni
sklad vplačati znesek, ki je bil uporabljen za poravnavo njegovih obveznosti, skupaj z nadomestilom za uporabo varnostnega sklada.

113. člen

Višino nadomestila za uporabo varnostnega sklada in rok za
plačilo zneska iz prvega odstavka tega člena v varnostni sklad
določi klirinško-depotna družba.

naCln
Udoulbnecev
's' na
poravnavanja obveznosti pooblaščenih
p
derw
sklenjenih
poslov določi klirinško—
'na družba vPOdlao'
sodelovanju
z borzo.

114. člen
Vljan e storitev
P?av°,5l*
plačujejo
e osebe,' določene zklirinško-depotne
drugim odstavkomdružbe
107. člena
klirin-

"°ro čevalec

3. Zbirna hramba in prenos vrednostnih papirjev
121. člen
Klirinško-depotna družba mora hraniti vrednostne papirje
vsakega pooblaščenega udeleženca in drugih pravnih oseb
z navzven razpoznavno oznako, ločeno od svojih vrednostnih
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papirjev, vrednostnih papirjev drugih pooblaščenih udeležencev in pravnih oseb določenih z drugim odstavkom 106. člena
tega zakona.
122. člen
Ne glede na prejšnji člen lahko klirinško-depotna družba
oblikuje zbirni depozit za hranjenje istovrstnih vrednostnih
papirjev, ki se lahko med seboj nadomeščajo.
123. člen
Vsakemu pooblaščenemu udeležencu istovrstnega vrednostnega papirja iz prejšnjega člena pripada sorazmerni delež na
zbirnem depozitu.
Delež iz prejšnjega odstavka se določi v sorazmerju z nominalno vrednostjo vrednostnega papirja, ki je v zbirnem depozitu glede na skupno nominalno vrednost vseh deponiranih
istovrstnih vrednostnih papirjev.
124. člen

jev stanje deponiranih vrednostnih papirjev posameznih pooblaščenih udeležencev.
131. člen
Prenos vrednostnih papirjev, ki se hranijo pri klirinškodepotni družbi, se opravi s preknjižbo na računih deponiranih
vrednostnih papirjev pooblaščenih udeležencev.
Klirinško-depotna družba mora zagotoviti enako stanje na
računu vrednostnih papirjev, kot je stanje deponiranih vrednostnih papirjev posameznega pooblaščenega udeleženca.
132. člen
Pooblaščeni udeleženec mora na računu vrednostnih papirjev pri klirinško-depotni družbi zagotoviti kritje z vrednostnimi papirji, ki omogoča prenos vrednostnih papirjev na podlagi sklenjenih poslov.
133. člen

Klirinško-depotna družba ni dolžna vrniti pooblaščenemu
udeležencu iz zbirnega depozita istega vrednostnega papirja,
kot ga je deponiral, mora pa mu vrniti istovrstni vrednostni
papir.

Če stanje na računu vrednostnih papirjev pooblaščenega
udeleženca ne zadošča za prenos vrednostnih papirjev na
podlagi sklenjenega posla z vrednostnimi papirji, mora klirinško-depotna družba o tem nemudoma obvestiti pooblaščenega udeleženca in borzo, če gre za vrednostni papir, ki je
uvrščen v kotacijo na borzi.

125. člen

134. člen

Vrednostni papirji, ki so javno ponujeni se hranijo pri klirinško-depotni družbi.
126. člen
Klirinško-depotna družba ne sme posojati shranjenih vrednostnih papirjev.
127. člen
Klirinško-depotna družba mora skrbeti za hrambo vrednostnih papirjev s skrbnostjo, ki se zahteva od depozitarja za
plačilo, in za pooblaščenega udeleženca storiti vse, kar je
potrebno za varovanje in uveljavljanje njegovih pravic iz vrednostnih papirjev.
Če se s pogodbo o deponiranju pogodbeni stranki nista
drugače dogovorili, je klirinško-depotna družba dolžna za
račun pooblaščenega udeleženca vnovčevati zapadle obresti,
glavnico in druge pravice iz vrednostnih papirjev, in sicer
takoj, ko zapadejo v plačilo.
Klirinško-depotna družba mora takoj dati pooblaščenemu
udeležencu na razpolago vsa sredstva, ki jih je za njegov
račun pridobila pri izvrševanju pravic iz vrednostnega papirja.
128. člen
Klirinško-depotna družba sme hraniti vrednostne papirje
tudi pri drugem depozitarju, pri čemer odgovarja za tako
shranjevanje vrednostnih papirjev, kot če bi jih hranila sama.
129. člen
Klirinško-depotna družba ne odgovarja za vrednostne
papirje, shranjene pri drugem depozitarju, če je takšno
hrambo pisno zahteval pooblaščeni udeleženec.
130. člen
Klirinško-depotna družba vodi na računih vrednostnih papir40

Klirinško-depotna družba mora voditi evidenco o:
- pooblaščenih udeležencih v zvezi z deponiranimi vrednostnimi papirji;
- vrsti, nominalnemu znesku in številu deponiranih vrednostnih papirjev in drugih značilnostih deponiranih vrednostnih
papirjev;
- izvršenih pravicah iz deponiranih vrednostnih papirjev;
- spremembah stanj deponiranih vrednostnih papirjev.
135. člen
Klirinško-depotna družba najmanj mesečno poroča Agenciji
o stanju deponiranih vrednostnih papirjev in o drugih podatkih v zvezi z vrednostnimi papirji, ki jih je dolžna voditi po tem
zakonu.
4. Vrednostni papirji, Izdani v nematerializirani obliki

C
C

136. člen
Vrednostni papirji se smejo izdati v nematerializirani obliki, ko
tako glede na zagotovljene tehnične in druge potrebne
pogoje odloči Vlada Republike Slovenije.

v
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V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko Vlada Republike Slovenije tudi odloči, da se smejo v nematerializirani
obliki izdati samo vrednostni papirji določene vrste ali določenih izdajateljev.
L

Vlada Republike Slovenije hkrati z odločitvijo iz prvega J)i
odstavka tega člena predpiše:
^

- način izdaje vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki, j P<
- način prenosov vrednostnih papirjev, izdanih v nematerial'- ;
zirani obliki,
- način in postopke zamenjave že izdanih vrednostnih paPir"
jev z vrednostnimi papirji v nematerializirai obliki, - pogoje iri"
omejitve dostopa do podatkov o imetnikih vrednostnih pap " . s
jev, Izdanih v nematerializirani obliki.
ža
S predpisom iz tretjega odstavka tega člena določi v,a^®
JJjj
Republike Sovenije tudi pravno osebo, ki je pooblaščena z

poročevale' 0C

vodenje registra nematerializiranih vrednostnih papirjev kot
centralne informatizirane baze, ter tehnične in druge pogoje
za poslovanje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializirani obliki.
S. Nadzor
137. člen
Nadzor nad poslovanjem klirinško-depotne družbe opravlja
Agencija.
Opravljanje posameznih nalog v zvezi z nadzorom iz prejšnjega odstavka lahko Agencija poveri ustrezni strokovni organizaciji.
138. člen
Pri opravljanju nadzora nad poslovanjem klirinško-depotne
družbe lahko Agencija zahteva:
~ potrebna poročila in informacije o poslovnih zadevah;
7 poročilo o opravljeni reviziji in dodatne informacije o oprav'Jeni reviziji.
~ zahteva spremembo splošnih aktov, ki urejajo njeno poslovanje;
139. člen
Če se pri opravljanju nadzora ugotovi, da klirinško-depotna
^užba
krši predpise o poslovanju z vrednostnimi papirji,
ia
nko Agencija sprejme naslednje ukrepe:
" Popolnoma ali delno prepove delavcem s posebnimi pooo'astiji opravljanje določenih poslov;
r trajno ali začasno prepove opravljanje poslov po tem zagonu.
140. člen
Če se ugotovijo nepravilnosti pri poslovanju bremenijo stroški
n
adzora klirinško-depotno družbo.
BNE

>AP|C> jf

144. člen
Agencija lahko določi, da morajo osebe iz 141. člena tega
zakona obveščati Agencijo o poslih z vrednostnimi papirji, ki
so jih opravili za svoj račun.
Način obveščanja in podatke o poslih iz prvega odstavka tega
člena določi Agencija.
Podatki o poslih iz tega člena so javno dostopni na način, ki
ga določi Agencija.
145. člen
Kadar posamezna oseba pridobi delnice posameznega izdajatelja, ki so bile sprejeta v kotacijo na borzi in zaradi tega
skupno število delnic tega izdajatelja, katerih imetnik je, preseže 10%, 25%, 50% ali 75% vseh delnic izdajatelja, ki zagotavljajo glasovalno pravico, mora o tem obvestiti izdajatelja,
Agencijo in borzo, in sicer v sedmih dneh od dneva, ko je
izvedela ali bi morala izvedeti, da je imetnik takšnega števila
delnic.
Izdajatelj, ki je prejel obvestilo iz prejšnjega odstavka, mora
obvestilo javno objaviti v desetih dneh v dnevno- informativnem časopisju ali v prostorih borze. Če je izdajatelj objavil
obvestilo v prostorih borze, mora z oglasom v dnevno-informativnem časopisju objaviti, da je celotno obvestilo objavljeno na borzi.
Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi
v primeru, ko oseba iz prvega odstavka tega člena odsvoji
delnice, tako da se skupno število delnic izdajatelja, katerih
imetnik je, zniža pod 10%, 25%, 50% ali 75% vseh delnic
izdajatelja, ki zagotavljajo glasovalno pravico.

VII. AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV
1. Položaj In naloge

DOLOČBE O POSLOVANJU Z VREDNOSTNIMI
141. člen

roma
4laani- uprave
ij oz'in
lastniki poslovnih
deležev
osebe,
nadzornega
sveta, osebe,
ki sopravne
zaposlene
pri
avni
p
osebi, ali ki zanjo opravljajo določene posle po
Zan°3C,^>''76 ose
')e' k' i"13)0 Pfi izvrševanju nalog poklica ali
dosto
Vre,? 0stn
"*
P do notranjih informacij ne smejo pridobiti
njih ?
'h Papirjev ali z njimi razpolagati na podlagi notran||V 'nformacij, ki so jih pridobili kot delničarji oziroma lastf„_.
n Poslovnih deležev oziroma pri opravljanju navedenih
*cij in nalog.

142. člen
2a n ,ran
nata n° na j° informacijo po tem zakonu se šteje vsaka
ljQv Vrednos
* informacija, ki se nanaša na enega ali več izdajatePaDir
'n'h papirjev ali na enega ali več vrednostnih
po' iev, ki še ni postala dostopna javnosti, in ki bi, če bi
Ha r en dostopna javnosti, verjetno imela pomembnejši vpliv
° vrednostnih papirjev.
143. člen
*®kon'a kineiesrTpridobila notranje informacije iz 142. člena tega
hjih0v 'podla >e teh informacij razkrivati tretjim osebam ali na
&oiaQ'
9i priporočati tretjim osebam pridobitve ali razganja z vrednostnimi papirji.

Sevalec

146. člen
S tem zakonom se ustanovi Agencija za trg vrednostnih papirjev, kot neodvisna organizacija.
Agencija opravlja naloge določene s tem zakonom in zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.
Pri opravljanju nalog iz drugega odstavka Agencija deluje
v javnem interesu z namenom zaščite investitorjev in razvoja
trga vrednostnih papirjev.
147. člen
Agencija je pravna oseba.
Sedež Agencije je v Ljubljani.
148. člen
Agencija ima statut, ki določa organizacijo in poslovanje
Agencije.
Svet Agencije sprejme statut Agencije, ki ga potrdi Državni
zbor.
149. člen
Agencija ima pečat, na katerem sta ime »Agencija za trg
vrednostnih papirjev« in grb Republike Slovenije.
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150. člen
Agencija polletno poroča Državnemu zboru o stanju na trgu
vrednostnih papirjev.

objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in v drugih
sredstvih javnega obveščanja, če tako odloči Agencija.
3. Postopek odločanja Agencije o posamičnih zadevah
3.1. 8ploine določbe

151. član
Agencija v potrditev predloži Državnemu zboru letno poročilo
o svojem delu.
2. Organa Agencije
152. člen

160. člen

^

Agencija odloča o zahtevah za izdajo dovoljenj in soglasij. ^
določenih v tem zakonu, In sprejema druge odločitve v kon-f
kretnih zadevah, za katere je pooblaščena s tem zakonom. *
v postopku, določenem v tem poglavju, če nI v drugih poglav- ^
jih zakona drugače določeno.

Organi Agencije so strokovni svet, nadzorni svet in direktor
Agencije.

Če ni v tem zakonu drugače določeno, se za postopek odloča',
nja Agencije smiselno uporabljajo določbe Zakona o pravd- J
nem postopku, razen določb o zastojih postopka, vrnitvi"
v prejšnje stanje in izrednih pravnih sredstvih.

Nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih imenuje Državni
zbor za dobo šestih let.

161. člen

153. člen

Agencija odloča o zadevah Iz prvega odstavka 160. člena tefl*r
zakona v senatu, ki ga sestavljajo vsi člani strokovnega sveta 1)1

Strokovni svet sestavlja devet članov, od tega šest članov Iz
vrst neodvisnih strokovnjakov, predstavnik Banke Slovenije
predstavnik Ministrstva za finance in predstavnik Ministrstva
za ekonomske odnose in razvoj.

Pristojnosti predsednika senata pri odločanju o posamezni^'
zadevi opravlja član strokovnega sveta, določen z razpore-®
dom dela Agencije.

154. člen
Člane strokovnega sveta in predsednika strokovnega sveta iz
vrst neodvisnih strokovnjakov imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo šestih let.
Člani strokovnega sveta ne smejo biti pogodbeno vezani,
zaposleni ali imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki jim
Agencija izdaja dovoljenja oziroma soglasje za poslovanje in
ne smejo opravljati nalog v organih političnih organizacij.
155. člen
Direktorja Agencije imenuje Vlada Republike Slovenije za
dobo šestih let.

Posamezna procesna dejanja, ki jih po določbah tega zakon«
opravlja predsednik senata, lahko opravi tudi strokovni del«'
vec Agencije, če ga za opravo teh dejanj pooblasti predsedni* *
senata.
P°
Ne
'a;
162. člen
u
9
Udeleženec v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljeni^
oziroma soglasja (v nadaljevanju: vložnik zahteve).
fcf
0

Udeleženec v postopku je tudi oseba, katere pravni in ter®'0
utegne biti z odločbo Agencije prizadet, če svojo udele*"
v postopku priglasi s pisno vlogo.
Vsak udeleženec nosi svoje stroške postopka.

D

3.2. Začetek postopka In predhodni preizkus zahteve

156. člen

... ..
163. člen

Člani strokovnega sveta in delavci Agencije so dolžni varovati
poslovno skrivnost, ki izhaja iz narave razmerja med Agencijo
in tretjimi osebami, ter poslovno skrivnost, ki je določena
s posebnimi predpisi.

Postopek se začne z vložitvijo zahteve za Izdajo dovolje"'1^
oziroma soglasja (v nadaljevanju: zahteva).

157. člen
Direktor Agencije vodi poslovanje Agencije in organizira
njeno delo.
158. člen
Kadar je v tem ali drugem zakonu določeno, da Agencija
podrobneje uredi posamezna vprašanja, sprejme takšen akt
strokovni svet.
Kadar je v tem ali drugem zakonu določeno, da Agencija
odloča o posamičnih zadevah, odloča o teh zadevah strokovni svet z odločbo ali z odredbo o ukrepu nadzora.
159. člen
Sklepi, odločbe in odredbe iz 158. člena tega zakona se
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Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega Pri9t°j(l®j»9li
J
lu
io. kadar tako d°
dolo
organa, začne Agencija postopek samo,
^i ^
zakon.
v dl

P.4.1
164. člen
Zahteva mora obsegati:
J
- firmo, sedež in enotno matično številko vložnika zahte 1 č0p
- določen zahtevek za Izdajo dovoljenja oziroma sogla®! Iv rQ
- druge podatke, določene z zakonom.

Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakon°?Jitfv se'
druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za i*°, n6g(
dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o zahte
V
"ovi
165. člen
li/
V postopku predhodnega preizkusa zahteve predse
senata preizkusi ali so izpolnjene procesne predpostavi« r
odločanje o zahtevi:
J itc

poroči* p0f

- ali je zahtevo vložila upravičena oseba,
ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati,
ali so zahtevi priložene predpisane listine,
- ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma nadomestila za delo Agencije,
~ ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo
biti izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi.
te predsednik senata ugotovi, da procesne predpostavke za
j, odločanje o zahtevi niso izpolnjene, gre pa za pomanjkljivosti,
i'W jih' ni mogoče odpraviti, z odoločbo zavrže zahtevo.
t- ie p'redsednik senata ugotovi, da procesne predpostavke za
odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti
pogoče odpraviti, naloži vložniku z odredbo, da pomanjkljivosti odpravi. V odločbi določi rok za odpravo pomanjkljivoj-Pti, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši kot petnajst
vidni.
Pe vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena pomanjk'jivosti v določenem roku ne odpravi, predsednik senata
!
avrže zahtevo.

je dolžna v roku treh dni po prejemu obvestila Vrhovnega
sodišča o vloženi pritožbi, dostaviti Vrhovnemu sodišču spis
v zadevi, v kateri je bila vložena pritožba.
Postopek s pritožbo je hiter.
Glede vprašanj v zvezi s vsebino pritožbe, razlogov, iz katerih
se sme odločba izpodbijati, postopka s pritožbo, meja preizkusov odločbe Agencije in odločbe Vrhovnega sodišča o pritožbi, ki v tem zakonu niso izrecno urejena, se smiselno
uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku o pritožbi
zoper sodbo sodišča prve stopnje.
170. člen
Agencija v soglasju z Vlado Republike Slovenije izda tarifo,
v kateri določi višino taks in nadomestil za odločanje o posameznih zadevah.
4. Sredstva za delo

is^oper odredbo iz tretjega odstavka tega člena ni posebne
a. Mtožbe.

171. člen

nlM- Odločanje o zahtevku za Izdajo dovoljenja oziroma sofl-9la#ia

Sredstva za delo Agencije se zagotavljajo: 1. iz taks od izdanih
dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev;
2. iz taks od izdanih dovoljenj za opravljanje poslov borzno
posredniških družb in iz taks od izdanih dovoljenj borznim
posrednikom za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji;
3. iz taks od izdanih dovoljenj za ustanovitev borze vrednostnih papirjev;
4. iz taks od izdanih dovoljenj za poslovanje klirinško-depotne družbe;
5. iz taks določenih na podlagi zakona o investicijskih skladih
in družbah za upravljanje;
6. iz proračunskih sredstev Republike Slovenije;
7. iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem;

166. člen
ilK^Jencija
odloči o zahtevku za izdajo dovoljenja oziroma
s
°glasja praviloma na nejavni seji brez naroka.
P
gleda na prvi odstavek tega člena lahko predsednik senata
'ua*piše narok, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev ali
9otovitev odločilnih dejstev.
. er,at lahko tudi izven naroka zasliši udeležence v postopku
P druge osebe, če meni, da je to potrebno za razjasnitev
'0' osameznih vprašanj ali ugotovitev odločilnih dejstev.
DO
167. člen
J zahtevku za izdajo dovoljenja oziroma soglasja odloči
^encija z odločbo.

Od prihodkov iz prvega odstavka tega člena, razen iz prihodkov po šesti točki se izloči del v rezerve Agencije v višini,
določeni s finančnim načrtom Agencije.
Presežek prihodkov nad odhodki Agencije se usmeri v proračun Republike Slovenije.
172. člen

0<

-"°čbe obsega odločitev Agencije, s katero je ugodila
rjntevku za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, ali pa ga
rn a n
'' 'vsebovati
' drugeodločba
odločitve,
ki jih mora po določbah tega
n|' )»u*ona
Agencije.
0

(k^'

'ba mora biti obrazložena, če se z njo zavrne zahtevek za
'8'jll ®l° dovoljenja oziroma soglasja ali zavrže zahteva vložnika
M m ecse z ni° odloČi o zahtevkih udeležencev postopka, ki so
y ?u * seboj v nasprotju. Po potrebi je lahko obrazložena tudi
9'h primerih.

Strokovni svet mora najpozneje do 30. junija vsakega leta
sprejeti letni obračun za prejšnje leto.
Finančni načrt in letni obračun Agencije sprejme strokovni
svet, potrdi pa ju Državni zbor.
Do sprejetja finančnega načrta Agencije se financiranje Agencije izvaja po sklepu o začasnem financiranju, ki ga sprejme
strokovni svet.

'4 F>ostopek s pritožbo zoper odločbo Agencije
173. člen
168. člen

ve;
'2oi
8 !V
0 30
Ku °^' " Agencije se lahko pritoži udeleženec postopka
' rok'
osem dni od vročitve prepisa odločbe.
n v

to
!; Sgr'U
^^' zoper odločbo Agencije odloča Vrhovno sodišče
i
%a
sodnikov,o ki
po letnem
razporedu dela
Vrhovy
ivl'
sodišča odločajo
revizijah
v gospodarskih
sporih.
w
ov^bi ni dopustno navajati novih dejstev in predlagati
dokazov.

0'
169. člen
y '°žba se vloži neposredno pri Vrhovnem sodišču. Agencija
Pof

o čevalec

Presežek odhodkov nad prihodki Agencije se krije iz rezerv
Agencije, če pa sredstva rezerv ne zadostujejo, se presežek
odhodkov krije iz proračuna Republike Slovenije.
5. Nadzor
174. člen
Nadzor nad poslovanjem Agencije opravlja Državni zbor.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in
učinkovito rabo sredstev Agencije opravlja računsko sodišče.
Način vodenja računovodstva prepiše Ministrstvo za finance.
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VIII. KAZENSKE DOLOČBE

pooblaščenem udeležencu, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

175. člen
Izdajatelj ali njegov pooblaščeni zastopnik, ki zanj pripravlja
in izvaja javno ponudbo se kaznuje za gospodarski prestopek
z denarno kaznijo najmanj 5.000.000 tolarjev:
1. če je izvedena javna ponudba brez dovoljenja Agencije (6.
člen);
2. če se izkaže, da je vsebina prospekta neresnična oziroma
da zavaja investitorja (13. člen);
3. če izdajatelj ni objavil poziva za vpisovanje in vplačevanje
vrednostnih papirjev v skladu s tem zakonom (1.odstavek 21.
člena);
4. če izdajatelj ne omogoči vpoglede v zadnji računovodske
izkaze poslovanja (2.odstavek 22. člena);
5. če traja vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev dlje
kot določa ta zakon (1. in 2. odstavek 23. člena).
6. če izdajatelj ne objavi podatkov o vpisanih in vplačanih
vrednostnih papirjih v roku, določenim s tem zakonom (4.
odstavek 23. člena);
7. če se po končani javni ponudbi vpisuje, vplačuje ali kako
drugače razpolaga z vrednostnimi papirji, ki niso bili vpisani
ali vplačani v predpisanem roku (25. člen);
8. če izdajatelj po končani javni ponudbi ne pošlje Agenciji
podatkov za register izdanih vrednostnih papirjih z javno
ponudbo (26. člen);
9. če izdajatelj, ki je izvedel javno ponudbo ne objavi revidiranega letnega poročila o svojem poslovanju (27. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje tudi odgovorna oseba oziroma pooblaščeni zastopnik, ki stori dejanje iz prejšnjih odstavkov.
176. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek pravna oseba, pri kateri poteka vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev z javno ponudbo, če
vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev ne poteka
v skladu s prospektom in določbami, ki urejajo vpisovanje in
vplačevanje vrednostnih papirjev z javno ponudbo (18. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje tudi odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori dejanje
iz prejšnjega odstavka.

179. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek ustanovitelj, ki ustanovi borzo, ne da
bi imel dovoljenje Agencije (78. člen);
180. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se za gospodarski prestopek kaznuje borza, če ne obvešča Agencije v skladu
s tem zakonom (102. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje odgovorna oseba borze, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
181. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek izdajatelj:
1. če ne objavi polletnega poročila (95. in 96. člen); 2. 4®
objavljeni prospekt za kotacijo ne vsebuje predvidenih podatkov ali so podatki neresnični (2. odstavek 97. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pri izdajatelju, ki stori dejanje iz prejšnjeg
odstavka tega člena.
182. člen
Z denarno kaznijo najmanj .5.000.000 tolarjev se
oseba, če ne obvesti Agencije o poslih z vrednostnimi PaP''
(144. člen).
183. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se kaznuje^
gospodarski prestopek pravna oseba, če ne obvesti izdaja
Ija, Agencijo ali borzo v skladu s tem zakonom (145. člen;.

177. člen

Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se kaznujerveM
tud
odgovorna oseba v organizaciji, ki stori dejanje iz P
odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek pooblaščeni udeleženec, če pri njemu
opravlja posle z vrednostnimi papirji oseba, ki nima opravljen
poseben strokoven izpit (48. člen).

Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se za PreKtg3
kaznuje fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka
člena.
IX. PREHODNE DOLOČBE

178. člen
Z denarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek borzno posredniška družba in banka:
1. če opravlja posle z vrednostnimi papirji, preden dobi dovoljenje (45. člen);
2. če je pridobljeno dovoljenje za opravljanje poslov na podlagi zahteve, ki vsebuje neresnične podatke in neresnično
dokumentacijo (46. člen);
3. če ne vodi knjige naročil ali če te knjige ne vodi v skladu
s tem zakonom (50. člen);
4. če opravlja posle z vrednostnimi papirji, ki bi lahko ogrozili
stabilnost trga vrednostnih papirjev (55. člen);
8. če ne obvešča Agencije v skladu s tem zakonom (57., 58. in
59. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje tudi odgovorna in druga fizična oseba zaposlena pri
44

184. člen
n
Določbe tega zakona se ne nanašajo na certifikat p° zaj^
9
o vrednostnih papirjih (Uradni list SFfCl, št. 64/89 in 29.

185. člen
Vlada Republike Slovenije zagotovi finančne, tehnične
druge materialne pogoje za delo Agencije.
Agencija prične z opravljanjem nalog, ko Vlada Repu"1'
Slovenije imenuje člane strokovnega sveta.
Do imenovanja članov strokovnega sveta opravlja na j(1
Agencije Ministrstvo za finance. Pri odločanju o
obveznostih oseb odloča Ministrstvo za finance po za
o splošnem upravnem postopku.
^
poročeva^

Po imenovanju članov strokovnega sveta je Agencija pristojna
za odločanje o vseh vlogah, o katerih do imenovanja članov
Sveta Agencije, minister za finance še ni izdal odločbe. O teh
vlogah odloči po postopku, določenem s tem zakonom.

podlagi 78. člena tega zakona, če ugotovi, da je uskladila
svojo organizacijo, poslovanje in splošne akte s tem zakonom
do 31. marca 1995.
194. člen

186. člen
Postopki za izdajo vrednostnih papirjev, ki tečejo na dan
uveljavitve tega zakona, se končajo po predpisih, ki se uporabljajo do uveljavitve tega zakona.

Agencija določi cenilca, ki oceni ceno delnic Ljubljanske
borze d.d. po kateri morajo obstoječi delničarji Ljubljanske
borze d.d. prenesti delnice na delničarje borze po tem zakonu.

187. člen

Stroške določitve cene delnic na podlagi prvega odstavka se
krijejo v breme Ljubljanske borze d.d..

Občine, ki so izdale vrednostne papirje do uveljavitve tega
zakona, in izdajatelji vrednostnih papirjev, ki jim je dovoljenje
za izdajo vrednostnih papirjev izdala Komisija za vrednostne
papirje, v Beogradu po zakonu o vrednostnih papirjih (Uradni
list SFRJ, št. 64/89 in 29/90), morajo Agenciji do 30. junija 1994
predložiti sklep o izdaji oziroma dovoljenje za izdajo vrednostnih papirjev in naslednje podatke:
- vrsta vrednostnega papirja;
- ime in sedež izajatelja;
- celotni znesek in število vrednostnih papirjev;
~ serijska in kontrolna številka izdanih vrednostnih papirjev.

195. člen
Izdajatelji vrednostnih papirjev, ki so bili sprejeti v kotacijo na
Ljubljanski borzi d.d. Ljubljana do uveljavitve tega zakona,
razen Republike Slovenije in Banke Slovenije morajo objaviti
prospekt za kotacijo na borzi iz 97. člena tega zakona in
izpolniti zahteve za sprejem v kotacijo na borzi po tem
zakonu, najpozneje do 30. septembra 1994. Če izdajatelj iz
prejšnjega odstavka do uveljavitve tega zakona, ne objavi
prospekta za kotacijo na borzi mora borza umakniti takšen
vrednostni papir iz kotacije na borzi.

188. člen

196. člen

Za prodajo delnic, ki so bile izdane oziroma pridobljene na
Podlagi
zakona, ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij, se
n
e uporabljajo določbe tega zakona o javni ponudbi, razen če
Predpisi, ki urejajo lastninsko preoblikovanje podjetij, ne
določajo drugače.

Agencija potrjuje provizijo od sklenjenih poslov, ki jo plačujejo člani borze na podlagi 86. člena tega zakona, dokler člani
borze ne postanejo delničarji borze v skladu s tretjim odstavkom 82. člena tega zakona.

S prosto prenosljivimi delnicami iz prvega odstavka tega
fena lahko oganizirano trgujejo samo pooblaščeni udeleženci.

197. člen

189. člen
°o 31.12.1995 Agencija ne določi seznama revizorjev za revizijo računovodskih izkazov izdajatelja za potrebe javne
Ponudbe na podlagi 11. člena tega zakona.

Določbe drugega odstavka 108. člena tega zakona glede
števila delnic klirinško-depotne družbe, ki jih imajo pooblaščeni udeleženci, se lahko pričnejo uporabljati eno leto po
pričetku dela klirinško-depotne družbe.
198. člen

190. člen

Varnostni sklad na podlagi 119. člena tega zakona se ne
oblikuje pri klirinško-depotni družbi do 1. januarja 1996.

Obstoječe organizacije, ki se ukvarjajo s poslovanjem z vrednostnimi papirji, morajo svojo organizacijo, poslovanje in
splošne
akte uskladiti s tem zakonom ter pridobiti dovoljenje
*a opravljanje poslov najpozneje do 31. 12. 1994.

199. člen

Organizacije, ki ne opravijo uskladitve in ne pridobijo dovoljena za opravljanje poslov v roku iz prejšnjega odstavka,
"lorajo po preteku navedenega roka prenehati z opravljanjem
Poslov z vrednostnimi papirji po tem zakonu. Te dejavnosti
'zbriše iz registra sodišče po uradni dolžnosti ali na zahtevo
A
Qencije.
191. člen

Ne glede na 154. člen tega zakona imenuje Državni zbor ob
ustanovitvi Agencije dva člana strokovnega sveta iz vrst neodvisnih strokovnjakov za dobo dveh let, dva člana za dobo
štirih let in dva člana za dobo šestih let.
X. KONČNE DOLOČBE

JJ® glede na tretji odstavek 43. člena tega zakona smejo
anke, ki sestavljajo bančno skupino, opravljati posle iz 39.
"-■ena tega zakona do 31.12.1995.

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati:

192. člen

- določbe 2. do 8. člena in 43. do 48. člena zakona o vrednostnih papirjih (Uradni list SFRJ. št. 64/89 in 29/90);

iai-fi'janska borza d.d. Ljubljana mora uskladiti svojo organidn o?'
P°slovanje in splošne akte s tem zakonom najpozneje
UQ
J
'- marca 1995.

- določbe zakona o trgu denarja in trgu kapitala (Uradni list
SFRJ, št. 64/89).

193. člen
*9encija izda dovoljenje Ljubljanski borzi d.d. Ljubljana na

200. člen

201. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 10. seji, dne 9.7.1993,
opravil obravnavo predloga zakona o trgu vrednostnih papirjev in odločil, da ga sprejema. Vladi Republike Slovenije je
naložil, da se upoštevajo pripombe oziroma sklepe, ki so bili
podani med samo obravnavo.
1. Pojasnila o upoštevanju stališč In sklepov Državnega
zbora pri pripravi predloga:

Glede dela Agencije je predlagatelj natančneje določil postopek in način dela Agencije. Pri tem pa je pomembno, da
Agencija postopa in odloča na podlagi zakona o pravdnem
postopku, kar pomeni, da bo lahko sprejemala sklepe in
odločitve samo na podlagi kolektivnega soglasja večine (2/3)
članov Sveta Agencije in ne na podlagi zakona o upravnem
postopku, ki omogoča individualno odločanje odgovorne
osebe.

Predlagatelj je v celoti upošteval naslednja stališča in sklepe
Državnega zbora Republike Slovenije:

2. Pripombe In predlogi, ki jih predlagatelj nI upošteval
oziroma jih je deloma upošteval:

- Z 4. členom je upoštevana pripomba glede nazorne razmejitve med primarnim trgom in sekundarnim trgom kapitala, na
podlagi prve prodaje izdanih vrednostnih papirjev (primarni
trg) in nadaljne prodaje vrednostnih papirjev (sekundarni trg).

- V 43. členu so pripombe k temu členu deloma upoštevane,
s tem , da se doda besedilo k prvemu odstavku »in ima v lasti
največ 5% celotnega števila delnic drugih borzno posredniških družb«.

- V zadnjem odstavku 6. člena je so dodane besede »lahko
isti izdajatelj«, kar natančneje opredeljuje izdajo minimalnih
emisij za katere ni potrebno predhodno dovoljenje Agencije.

Predlagatelj pa ni upošteval predloga glede lastništva več
borzno posredniških družb in glede možnosti večinskega
lastništva v teh družbah, kar bi omogočilo močan konflikt
interesov, pri čemer bi posamezne banke kontrolirale velik
delež trga kapitala in odločilno vplivale na njegovo obnašanje. To bi se predvsem odrazilo preko lastništva infrastrukture
trga kapitala (borze in klirinško-depotne družbe), čigar pretežni lastnik so lahko samo pooblaščeni udeleženci. Po drugi
strani bi bilo bistveno težje preprečevati nedovoljeno manipuliranje s cenami med pooblaščenimi udeleženci.

- V 24. členu je določena uspešnost izdaje dolžniških vrednostnih papirjev (obveznic) z 80% vseh s prospektom ponujenih vrednostnih papirjev. Pri tem je upoštevana tudi pripomba
glede povrnitve zamudnih obresti v primeru neuspešne izdaje
vrednostnih papirjev.
- Obveščanje Agencije na podlagi 57. in 58. člena je nujno
potrebno, ker bodo borzno posredniške družbe poleg ostalih
pooblaščenih udeležencev (zlasti bank) edine pristojne za
organizirano trgovanje z vrednostnimi papirji (na borzi ali
izven borze), kar pomeni, do je trgovanje z vrednostnimi
papirji »skoncentrirano« ravno na teh mestih, zato je namen
teh členov omogočiti tudi ustrezen nadzor oziroma stabilno
poslovanje borzno posredniških družb. Pri tem pa je potrebno
dopustiti dinamičen razvoj poslovanja, zato je dana možnost,
da se v podzakonskem aktu natančneje določi ustrezen način
poročanja. Da bi se zagotovilo organizirano trgovanje oziroma, da bi se preprečila vspostavitev paralelnega in nekontroliranega trga je potrebno omogočiti ustrezno zbiranje
podatkov o sklenjenih poslih z vrednostnimi papirji izven
borze (tki. OTC) in temu ustrezno javno objavo o doseženih
cenah na takem trgu.
- črtan je prvi odstavek 56. člena (v osnutku 39. člen), kar
pomeni, da bo morala borzno posredniška družba s svojimi
pravili urediti in preprečiti nekontrolirano trgovanje svojih
borznih zastopnikov.
- V tretji alinei 55. člena se dodajo besede, razen pri opravljanju poslov določenih na podlagi tretje alinee 40. člena, kar
omogoča uravnavanje oz. utrjevanja cen v primeru prevzema
oz. nakupa vrednostnih papirjev z namenom njihove nadaljnje
prodaje (underwriting).
- V 82. členu je dodan nov četrti odstavek, ki določa, da mora
borzno posredniška družba ob prenehanju članstva deponirati vrednostni papir do njegove prodaje članom borze. V primeru povečanja števila članov borze pa obstaja več možnosti,
kako naj borza zagotovi enako porazdelitev delnic med svoje
člane.
- V 92. členu so dodane besede »in v dnevno informativnem
časopisju«, kar zagotavlja boljšo informiranost glede sprejetih vrednostnih papirjev v kotacijo na borzi.
- Pripombe v zvezi z dodatnim omejevanjem nedovoljenega
trgovanja na podlagi notranjih informacij so upoštevane
v 141. členu, kjer se predvideva poročanje in javen dostop do
podatkov, v zvezi s sklenjenimi posli, ki so jih sklenili »insiderji«.
- Predlagatelj je upošteval načelne pripombe glede odgovornosti in dela Agencije s tem, da so zaposleni v Agenciji dolžni
obveščati o vseh sklenjenih poslih z vrednostnimi papirji.
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- Na podlagi 45. člena daje Agencija Banki Slovenije le
predhodno mnenje za izdajo dovoljenja, Banka Slovenije pa
določa način in pogoje za izdajo dovoljenja banki v zvezi
z odobritvijo poslovanja z vrednostnimi papirji.
- Kreditiranje nakupa vrednostnih papirjev ni posel borzno
posredniške družbe, ker ne bo razpolagala z denarnimi sredstvi strank, ki bi ji omogočala tovrstno dejavnost, predvsem
pa je kreditiranje, kot dejavnost bančni posel in ne posel
tovrstnih organizacij.
Posojanje vrednostnih papirjev se sicer lahko upošteva kot
eno od oblik določenih poslov, pri čemer je velika nevarnost
nedovoljenih špekulacij, ki jih tovrstno posojanje (short sel'
ling) omogoča, zato je v 55. členu prepovedano posojati
vrednostnih papirjev, ki so last strank brez pismenega
soglasja stranke.
- Način obveščanja pooblaščenih udeležencev s strani klin'}'
ško- depotne družbe je potrebno urediti v njenih splošni
aktih in ne v zakonu, pri čemer bodo imeli sami pooblaščen
udeleženci, kot njeni pretežni delničarji odločilen pomen.
- 121. člen ureja splošen način individualne hrambe vred'
nostnih papirjev klirinško-depotne družbe, kjer morajo bi
posamezni papirji razpoznavno ločeni med seboj. fira
V 1**g
členu pa predlagatelj omogoča tudi drugo obliko
,nj
vrednostnih papirjev tki. imobilizacijo, kjer se lahko istovrsi
vrednostni papirji med seboj nadomeščajo. Zaradi večjo js®
nosti pri ločitvi obeh oblik hrasmbe so v začetku 122. člen
dodane besede »Ne glede na prejšnji člen lahko«.
- Evidenca lastništa posameznih vrst vrednostnih papiHeVPfl
klirinško-depotni družbi je mogoča samo v primeru 'rr,er]n.f1
vrednostnih papirjev oziroma pri vrednostnih papirjih izdain
v dematerializirani obliki, zato ni mogoče zahtevati °d
družbe, da obvezno evidentirajo tudi lastništva posamezn
vrednostnih papirjev.
- Glede na dana opozorila in sugestije v zvezi z demateriah
zacijo vrednostnih papirjev se /e predlagatelj odločil, da
zakon ne bi podrobno urejal vodenje vrednostnih papi'1 \
izdanih v dematerializirani obliki, ker je v zvezi s tem še pre ^
odprtih vprašanj, zato predlaga, da se določena vprašanjet,
bi podrobneje urejala izvedbo dematerializacije i/rednos _
papirjev uredijo v podzakonskem predpisu Vlade RepuD
Slovenije.
poročevalec
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3. Pravni polotil Agencije za trg vrednostnih papirjev:
DrugI člen predloga zakona o trgu vrednostnih papirjev (v
nadaljnjem besedilu: zakon) določa, da naloge v zvezi z vrednostnimi papirji, določene v tem zakonu In zakonu, o Investicijskih skladih In družbah za upravljanje opravlja Agencija za
trg vrednostrnlh papirjev, kot neodvisna organizacija.
Morebitne nejasnosti v zvezi s pravnim položajem Agencije so
bile odpravljene z dopolnitvijo naslednjih členov zakona:
- nov 1. odsavek 146. člen: S tem zakonom se ustanovi
Agencija za trg vrednostnih papirjev, kot neodvisna organizacija.» - nov 185. člen: «Vlada Republike Slovenije zagotovi
finančne, tehnične In ruge materialne pogoje za delo Agencije,» - nov 2. odstavek 185. člena: Agencija prične z opravljanjem nalog, ko Vlada Republike Slovenije Imenuje člane
strokovnega sveta.«
Navedene določbe so lasno definirane vse tri atribute, ki
morajo biti podani, da določena pravna tvorba pridobi pravno
subjektlviteto (pridobi lastnost pravne osebe in s tem pravno
in poslovno sposobnost):
- materialni substrat (nov 2. odstavek 185. člena zakona);
- personalni substrat (nov 1. odstavek 185. člena zakona);
- pravno subjektlviteto (nov 1. odstavek 146. člena zakona,
na podlagi katerega Agencija pridobi lastnost pravne osebe
v zvezi s 1. odstavkom sedaj 147. člena zakona že na podlagi
uveljavljavitve zakona).
Pravno sistemsko ne sme motiti, da Agencija nima pravno
organizacijske oblike, ki bi bila skupnemu kateremu koli drugemu pravnemu subjektu. Pravno organizacijska oblika
(forma) namreč nI sama sebi v namen, temveč mora ustrezati
vsebini (namenu) nalog in funkcij, ki jih določen pravni sublekt opravlja.
Agencija Izvaja na podlagi določb zakona o trgu vrednostnih
papirjev in zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje pretežno oblastvene pristojnosti (Izdaja dovoljenja In opravlja nadzor nad delovanjem trga vrednostnih papirv). Zaradi narave pristojnosti In nalog, ki jih Agencija po
obeh zakonih opravlja, mora biti Agencija neodvisna organizacijska oblika. Gre namreč za naloge, ki so (sicer na drugem
Področiu) primerljive edino z nalogami Banke Slovenije.

Poročevalec

Odklanjanje posebnega položaja Agencije z argumentom, da
je Banka Slovenije ustavna kategorija, ni pravno utemeljeno.
Ustava ne določa (ne primeroma, še manj pa taksativno)
dopustnih pravno organizacijskih oblik. Zato določitev določene pravno organizacijske oblike ne more biti v nasprotju
z ustavo. Nadalje ustava centralno banko omenja v sklopu
urejanja javnih financ (152. člen ustave) medtem, ko trg vrednostnih papirjev ni predmet posebnega ustavnega urejanja.
Zato okoliščina, da ustava Agencije ne omenja (da slednja
torej ni »ustavna kategorija«) pravno ni ovira za poseben In
neodvisen položaj Agencije.
Alternativno ponujena rešitev, da naj bi imela Agencija organizacijsko obliko Javnega zavoda, pravno ni dosledna. Javni
zavodi namreč opravljajo javne službe (1. odstavek 23. člena
zakona o zavodih, Uradni list RS, št. 12/91). Javne službe pa
so v 22. členu zakona o zavodih definirane na naslednji način:
»Kot javne službe se opravljajo z zakonom oziroma odlokom
občine ali mesta na podlagi zakona določene dejavnosti,
katerih trajno In nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem
interesu republika, občina ali mesto.« Nedvomno Agencija ne
opravlja nikakršnih dejavnosti za zadovoljevanje določenih
potreb, temveč oblastvene (javne) funkcije, katerih namen je
zaščita investitorjev in razvoj trga vrednostnih papirjev.
Če tudi Agencije ne bi bilo mogoče primerjati z Banko Slovenije, pa bi Agencija morala Imeti vsaj položaj, podoben položaju Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic (Uredba o Agenciji Republike Slovenije za sanacijo bank
In hranilnic, Uradni list RS, št. 25/93). V zvezi s tem je
potrebno opozoriti, da tudi Agencija za sanacijo bank nI javni
zavod, temveč gre za posebno pravno organizacijsko obliko.
Tudi organa Agencije za sanacijo bank sta strokovni svet,
katerega naloge so primerljive z nalogami in pristojnostmi
strokovnega sveta Agencije za trg vrednostnih papirjev in
direktorja z enakimi pooblastili, kot naj bi jih Imel direktor
Agencije za trg vrednostnih papirjev.
Pri opredelitvi položaja Agencije ne sme motiti, da se ustanovitev slednje ne vpiše v sodni register. Pravna oseba namreč
pridobi pravno sposobnost z vpisom v sodni register samo
v primeru, če tako določa zakon. Agencija pa bo pridobila
pravno sposobnost že z uveljavitvijo zakona o trgu vrednostnih papirjev.
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Predlog zakona o DOPOLNITVI ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN
DRUGIH POSEGOV V PROSTOR - EPA 343 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 47. seji dne 7. oktobra
1993 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O UREJANJU NASELIJ IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR,

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- Miha JAZBINŠEK, minister za okolje in prostor,

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi 174. in
188. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za sejo Državnega zbora Republike Slovenije v oktobru 1993.

- Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

- Tomaž M. JEGLIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za okolje in prostor.

Predlog zakona o dopolnitvi zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor
I.člen
Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni
list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/
93 ter 47/93) se dopolni tako, da se za 45. členom doda novo
poglavje z naslovom:
»5. Postopki priprave in sprejemanja lokacijskih načrtov in
pridobitve dovoljenja za graditev avtocest«
in naslednji novi členi:
»45. a člen
(1) Priprava lokacijskega načrta za avtocesto se prične na
utemeljen in dokumentiran predlog ministra, v čigar delovno
področje spada avtocesta.
(2) Na podlagi predloga iz prvega odstavka minister, pristojen
za prostor (v nadaljevanju: minister), določi program priprave
lokacijskega načrta, s katerim določi zlasti:
- vsebino lokacijskega načrta, ki je smiselni izvleček sestavin
Iz 28., 29. in 32. člena tega zakona oziroma iz 29., 31., 34., 35.
in 43. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list SRS štev.
18/84 in 15/89) ter 55. in 56. člena zakona o varstvu okolja (Ur.
I. RS štev. 32/93), obvezno pa vsebuje načrt gradbenih parcel
ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in parcel;
- rok za pripravo lokacijskega načrta, ki ne sme biti daljši kot
šest mesecev od dneva, ko prejme predlog iz 1. odstavka.
(3) Če z zakonom določen organ oziroma organizacija v 15
dneh ne poda pogojev oziroma svojega mnenja, se šteje, da
nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
(4) Minister pošlje program priprave lokacijskega načrta Vladi
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada), ministru iz
prvega odstavka tega člena in občinam, na območju katerih
bo locirana avtocesta.
45. b člen
(1) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, v 15
dneh po izteku roka iz 2. alinee drugega odstavka prejšnjega
člena predloži Vladi osnutek lokacijskega načrta in v obrazložitvi predstavi tudi variante, ki so bile v času priprave lokacijskega načrta izločene kot neustrezne s funkcionalnega,
finančnega oziroma okoljevarstvenega vidika.
(2) Vlada sprejme sklep o javni razgrnitvi osnutka iz prejšnjega odstavka, v primerih iz 45. d člena pa tudi sklep o javni
razgrnitvi predloga spremembe in dopolnitev prostorskih
planskih aktov in sklep, da ga predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor) oziroma
skupščini občine v obravnavo in sprejem. Vlada objavi sklep
o javni razgrnitvi in pošlje osnutek lokacijskega načrta občinam. Sklep Vlade nadomešča sklepe občinskih izvršnih svetov o javni razgrnitvi.
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(3) Občine morajo razgrniti osnutek lokacijskega načrta
v roku, ki je določen s sklepom iz prejšnjega odstavka. Javna
razgrnitev traja en mesec.
' 45. c člen
(1) Pripombe in predloge z javne razgrnitve in obravnav
osnutka lokacijskega načrta pošljejo občine ministru najpozneje v 15 dneh po izteku roka javne razgrnitve. Če v tem roku
minister ne prejme pripomb z javne razgrnitve, se šteje, da na
osnutek lokacijskega načrta ni pripomb, oziroma da je ta
usklajen.
(2) O utemeljenosti pripomb in predlogov odloči minister
v soglasju z ministrom, pristojnim za promet, najkasneje v tridesetih dneh po zaključku javne razgrnitve.
45. č člen
(1) Minister pripravi v 45 dneh po sprejetju odločitve iz drugega odstavka 45. c člena tega zakona usklajen predlog
lokacijskega načrta in ga pošlje v sprejetje Vladi. V tem času
se mora od z zakonom določenih organov in organizacij
pridobiti njihova z zakonom predpisana soglasja. Če soglasodajalec v 15 dneh po zahtevi ne da soglasja, se šteje, °a
s predlogom lokacijskega načrta soglaša.
45. d člen
(1) Kadar lokacijski načrt za avtocesto ni skladen z veljavnih' !
prostorskimi sestavinami občinskih ali republiških dolgoročnih in srednjeročnih družbenih planov (v nadaljnjem besediluobčinski oziroma republiški prostorski planski akti) oziroma
v njih nima podlage, se v postopku njegovega sprejemanja
istočasno sprejmejo tudi spremembe in dopolnitve teh aktov(2) Kadar lokacijski načrt ni skladen z republiškimi Prost^r"
skimi planskimi akti, Vlada predlaga Državnemu ros,0
zboru, d
sprejme spremembe in dopolnitve republiških P
^jfl
planskih aktov v delu, ki ga opredeljuje lokacijski načrt, viao
v obrazložitvi predstavi tudi variante, ki so bile v času pripra
lokacijskega načrta izločene kot neustrezne s funkciona
nega, finančnega in okoljevarstvenega vidika.
(3) Kadar lokacijski načrt ni skladen z občinskimi prostorski^
planskimi akti, Vlada pošlje skupščini občine predlog za sp
membo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih a*'
v delu, ki ga opredeljuje lokacijski načrt, z obrazložitvijo
prejšnjega odstavka.
(4) Državni zbor oziroma skupščina občine opravita
obravnavo po drugem oziroma tretjem odstavku tega cie
v času javne razgrnitve lokacijskega načrta.
poročevalk
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(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena mora skupščina
občine sprejeti spremembe oziroma dopolnitve občinskih
prostorskih planskih aktov najkasneje v 30 dneh po tem, ko ji
je bil dostavljen usklajen predlog lokacijskega načrta.
45. e člen
(1) Če skupščina občine zavrne sprejetje odločitve oziroma
v roku iz petega odstavka 45. d člena ne obvesti Vlade o sprejetju ali o zavrnitvi sprememb in dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov, sprejme zadevno odločitev Državni zbor
kot spremembo in dopolnitev republiških prostorskih planskih aktov.
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka veljajo za območje, ki se
ureja z lokacijskim načrtom, le republiški prostorski planski
akti.
45. f člen
Kadar lokacijski načrt ni skladen z občinskimi oziroma republiškimi prostorskimi planskimi akti, ga Vlada sprejme po tem,
ko so končani postopki oziroma izpolnjeni pogoji po 45. d in
45. e členu tega zakona.
45. g člen
Uredba Vlade o sprejetju lokacijskega načrta je podlaga za
Pripravo tehnične dokumentacije po predpisih o graditvi objektov.
45. h člen
(1) Za gradnjo avtoceste se na podlagi lokacijskega načrta in
Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, predpisanem
Po 19. členu zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št.
34/84 in 29/86 ter presoje vplivov na okolje po 55. členu
zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, ŠT. 32/93 izda enotno
dovoljenje, ki vsebuje sestavine lokacijskega dovoljenja,
Predpisanega po 57. členu tega zakona in gradbenega dovo-

Državni zbor Republike Slovenije je na 12. seji zbora, dne 29.
1993, opravil prvo obravnavo predloga zakona o dopolni'zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
0
jžavni zbor je po prvi obravnavi sprejel naslednja stališča in
sklepe, ki se nanašajo na predlog zakona o dopolnitvah
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor:
J)
- da Državni zbor Republike Slovenije sprejema cilje in
le
meljne rešitve predloženega zakona v načelu kot ustrezne;
$ - da Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi RS, da
Predlog zakona dopolni tako, da bo zagotovljena priprava in
Prejemanje lokacijskih načrtov ter pridobitev dovoljenja le za
graditev
avtocest, kar naj odraža tudi naslov predloženega
*akona;
1" da naj Vlada RS pri pripravi predloga zakona za drugo
"uravnavo upošteva, da:
bo predlog za pričetek izdelave lokacijskega načrta s strani
a
v
u«
čigar delovno področje spadajo avtoceste,
brezno- utemeljen;
s

p ® Precizira vlogo mnenjedajalca oziroma soglasodajalca
Opravi osnutka in predloga lokacijskega načrta za avtos

°9'as^r natan6no določi roke za izdajo zahtevanih mnenj in

e

oof ePodrobneje
opredeli vsebino, potek in rok izdajanja
a
0r'"
abe9 dovoljenja, ki vsebuje sestavine lokacijskega in
nega dovoljenja;

^adaarrnlokacijski
,orai° Državnemu
RS vpogojuje
sklopu prve
obravnave,
načrt za zboru
avtocesto
spremembo
in
p

°ročevalec

ljenja, predpisanega po 36. in 41. členu zakona o graditvi
objektov ter nadomešča obe dovoljenji.
(2) Dovoljenje po prejšnjem odstavku izda minister, pristojen
za prostor, v soglasju z ministrom, pristojnim za graditev
objektov, po določbi drugega odstavka 204. člena in v 14
dnevnem roku v skladu s prvim odstavkom 218. člena zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list SFRJ, št. 47/86).
45. i člen
Vlada Republike Slovenije lahko odloči, da se za zemljišča,
potrebna za izgradnjo avtocest, odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča ali gozda v delu,
ki je po 17. členu zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list
SRS, št. 17/86, in Uradni list RS št. 9/90 ter 5/91) prihodek
republike, ne plačuje oziroma se zniža.«.
2. člen
Glede postopka sprejemanja lokacijskih načrtov, pridobivanja
upravnih dovoljenj in drugih vprašanj, ki jih glede objektov iz
1. člena ureja ta zakon, se ne uporabljajo določbe naslednjih
zakonov, če so z njim v nasprotju:
- zakon o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/
89),
- zakon o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/
86) in
- zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 17/86 in
Uradni list RS, št. 9/90 ter 5/91).
3. člen
Začeti postopki o sprejemanju lokacijskih načrtov oziroma
o spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih planskih
aktov se končajo po določbah tega zakona.
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v (Uradnem listu
Republike Slovenije.

dopolnitev državnih prostorskih planskih aktov, katere sprejema Državni zbor, predstaviti vsebinsko, finančno in okoljevarstveno ovrednotene variantni predlogi, če ti obstajajo ter
da se mora pri tem predlagatelj do izbora (najustreznejše
variante) opedeliti;
4) - da naj Vlada RS pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo upošteva tudi mnenje Sekratariata Državnega
zbora RS za zakonodajo in pravne zadeve.
Predlagatelj je zadevna stališča in sklepe Državnega zbora
Republike Slovenije proučil in jim v celoti sledil. V besedilo
členov predloga zakona o dopolnitvah zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor za drugo obravnavo je ta
stališča in sklepe ustrezno vgradil oziroma jih je v celoti
upošteval.
Pojasnila o načinu upoštevanja stališč In sklepov Državnega zbora Republike Slovenije pri pripravi novega predloga:
- S spremenjenim naslovom novega poglavja je upoštevano
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
k naslovu poglavja. Naslov prvotnega poglavja je bil neprecizen, saj je napovedoval ureditev »pridobivanja upravnih dovoljenj za avtoceste«, zakon pa ureja postopek za eno in ne več
upravnih dovoljenj in sicer (enotno) dovoljenje za gradnjo
avtoceste in ne drugih upravnih dovoljenj, ki bi lahko prišla
v poštev, na primer uporabno dovoljenje.
- V dopolnjenem besedilu prvega odstavka 45. a člena je
upoštevan sklep Državnega zbora iz prve alineje 3. točke,
s čimer se doseže, da bo moral biti predlog ministra, v čigar
delovno področje spadajo avtoceste, ne samo dokumentiran,
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ampak tudi ustrezno utemeljen. V kolikor bi bil predlog samo
dokumentiran, ne pa tudi utemeljen, lahko pride do hipertrofije predlogov.
- Z dopolnitvijo druge alineje drugega odstavka 45. a člena je
upoštevano mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve k Istemu členu, ki ugotavlja, da v prvotnem besedilu ni
jasno določen rok, od katerega dalje začne teči šestmesečni
rok za pripravo lokacijskega načrta. Ker bi lahko v nasprotnem primeru nastali problemi pri razlagi, smo z dodatkom
dosegli preciznost določitve »inicialnega« trenutka, od katerega začne teči rok za pripravo lokacijskega načrta.
- S spremembami in dopolnitvami tretjega odstavka 45. a In
prvega odstavka 45. č člena je tudi upoštevan sklep Državnega zbora iz druge alineje 3. točke, ki se nanaša na zahtevo
po preclziranju vloge mnenje dajalca oziroma soglasodajalca
ter po preclziranju rokov za izdajo zahtevanih mnenj ali soglasij. Z zamenjavo izraza »predlog« pred postopkom javne razgrnitve z izrazom »osnutek« smo v 45. b členu (v vseh treh
odstavkih) in prvem odstavku 45. c člena tudi sledili isti
pripombi Državnega zbora, ki se nanaša na razločevanje med
osnutkom in predlogom lokacijskega načrta. S tem smo tudi
sicer sledili analogiji 41. člena veljavnega zakona o urejanju
naselij in drugih posegov v prostor, ki določa, da se osnutek
prostorskega Izvedbenega akta javno razgrne in po izvedeni
javni razgrnitvi In sprejetju stališča do pripomb in predlogov
predloži v potrditev kot usklajeni predlog.
- V prvem odstavku 45. b člena je zamenjana številka »3«.
s številk »2.». S tem je upoštevano mnenje Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve k temu členu.
- Z dopolnitvijo prvega odstavka 45. b člena In drugega
odstavka 45. d člena je upoštevan sklep Državnega zbora Iz
četrte alineje 3. točke, ki zahteva, da predlagatelj predstavi
vsebinsko, finančno In okoljevarstveno ovrednotene variante
lokacijskega načrta v sklopu prve obravnave v Državnem
zboru RS In da se predlagatelj do izbora opredeli. S spremembami drugega in tretjega odstavka Istega člena je upoštevano
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. Prvotno
besedilo bi bilo lahko možno tudi napačno razumeti In sicer,
kot da Državni zbor RS oziroma skupščina občine sprejema le
del lokacijskega načrta, ki nI skladen z republiškim oziroma
občinskim prostorskim planskim aktom, čeprav ta člen opredeljuje sicer potrebnost sprememb In dopolnitev prostorskih
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planskih aktov kot predpogoj za sprejem lokacijskega načrta,
če ta nima podlage v prostorskih planskih aktih.
- S spremembami In dopolnitvami obeh odstavkov 45.
h člena je upoštevan sklep Državnega zbora Iz tretje alineje 3.
točke, s katerim se zahteva podrobnejša opredelitev vsebine,
poteka In rokov izdajanja enotnega dovoljenja, ki vsebuje
sestavine lokacijskega In gradbenega dovoljenja. Vsebina
lokacijskega dovoljenja je namreč že precizno določena s 57.
členom veljavnega zakona o urejanju naselij In drugih posegov v prostor, vsebina gradbenega dovoljenja pa s 36. In 41.
členom prav tako veljavnega zakona o graditvi objektov.
Obvezna vsebina lokacijskega načrta le tudi že ustrezno definirana v 28., 29. in 32. členu veljavnega zakona o urejan/u
naselij In drugih posegov, precizno pa z navodilom o vsebini
posebnih strokovnih podlag In o vsebini prostorskih Izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/05), konkretno v njegovem
28. in 29. členu In v povezavi s členi 30 do 41 tega navodila, ki
določajo posamezne potrebne rešitve za posamezna
področja (31. člen - rešitve v zvezi z varovanjem in urejanjem
naravne In kulturne dediščine, 32. člen - rešitve v zvezi
z varovanjem in Izboljšanjem bivalnega In delovnega okolja,
33. člen - potrebne vodnogospodarske ureditve, 34. člen
- potrebne ureditve zelenih površin, 35. člen - prostorske
ureditve In ukrepi za obrambo In zaščito, 36. člen - načrt
gradbenih parcel, 37. člen - tehnični elementi za zakollčenje
objektov In gradbenih parcel, 38. člen - ocena stroškov za
izvedbo prostorskega Izvedbenega načrta, 39. člen - etapo
Izvajanja prostorskega Izvedbenega načrta, 40. člen - merila
In pogoji za geodetske podlage In 41. člen - merilo grafičnih
prikazov). Vsebina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja je tudi ustrezno definirana v 19. členu veljavnega
zakona o graditvi objektov. Rok Izdaje dovoljenja za (z)gradltev avtoceste Ima oziroma bo Imel pravno podlago za skrajšanje, ko bo sprejet zadevni pospeševalni zakon, v prvem
odstavku 218. člena zakona o splošnem upravnem postopku.
- Dodatno predlagamo, da se pred besedilom 3. člena doda
nov člen a prehodno določbo, s katero se naj bi že pričeti
postopki sprejemanja lokacijskih načrtov za avtoceste oziroma sprejemanja sprememb In dopolnitev občinskih prostorskih planskih aktov končali po določbah predloženega
zakona, sedanji 3. člen pa naj postane 4. člen. V nasprotnem
primeru se lahko zgodi, da bodo določeni odseki avtocest
Javno razgrnjeni prej, preden bo zadevni /akon veljaven In bi
se morali postopki njihovega sprejemanja Izvajati po dosedanjih dolgotrajnih, zaporednih postopkih.
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Izhodišča za II. fazo davčne reforme in za davčno politiko v letu 1994
I. UVOD
1. Eden izmed izredno pomembnih ciljev Slovenije je vključevanje v svetovne in še posebno v evropske gospodarske
tokove. Predpogoj, ki omogoča enakopravno gospodarsko
sodelovanje, je prilagoditev predpisov z gospodarskega, tehnološkega in razvojnega področja predpisom, ki so v veljavi
v državah, s katerimi Slovenija sodeluje oziroma želi sodelovati. Prilagoditev predpisov pa ne pomeni le izenačitve pogojev gospodarjenja, ampak tudi ustvarjanja konkurenčnih
prednosti gospodarstva. Eno izmed pomembnih področij, ki
jih je potrebno urediti oziroma dopolniti je tudi davčno področje.
2. V Sloveniji je bil v začetku leta 1991 uveljavljen nov sistem
javnega financiranja, s katerim je bila izvedena davčna
reforma in na novo urejeno področje javnih financ. S tem je
bil presežen prejšnji dolgoletni sistem »družbenih financ« in
uveden fiskalni sistem, ki je v načelu primerljiv s fiskalnimi
sistemi v državah s tržnim gospodarstvom. Integralni proračun je postal finančni instrument, prek katerega se usmerjajo
sredstva za financiranje javne porabe z izjemo pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja ter
deloma financiranja občin.
V sistemu neposrednih dajatev je bila opravljena temeljita
revizija in zmanjšanje števila davkov in prispevkov, različnih
davčnih in prispevnih osnov ter davčnih virov. Kot glavni
podjetniški davek je bil uveden davek od dobička pravnih
°seb, kot glavni osebni davek pa dohodnina, prispevki so bili
zadržani za financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za primer
nezaposlenosti.
Začetna
davčna reforma se je nadaljevala v letu 1992, ko je bil
v
februarju sprejet nov zakon o prometnem davku. Prometni
davek je še vedno enofazni davek v končni potrošnji. S sprejetjem zakona o prometnem davku se je zmanjšalo število
stopenj in razpon med njimi; uvedena je bila širša davčna
osnova, kar zagotavlja večjo nevtralnost prometnega davka.
2 reformo fiskalnega sistema smo v Sloveniji vpeljali mednarodno primerljiv davčni sistem, predvsem na področju neposrednih dajatev, medtem ko harmonizacija posrednih dajatev
s posrednimi dajatvami, ki so v veljavi v razvitih evropskih
državah še ni bila izvedena.
V tržno razvitih državah so najbolj pomembni viri za financirale javne porabe prometni davki, prispevki za socialno zavajanje
in osebne dohodnine. V Sloveniji imajo poleg teh
v
irov pomembno mesto pri financiranju javne porabe tudi
Prihodki od uvoznih dajatev, predvsem zaradi večjih stopenj
v
primerjavi s tržno razvitimi državami. Razvite države so
jjamreč uvozne dajatve bistveno zmanjšale, kot posledico
Kennedyjevega in tokijskega kroga pogajanj v okviru GATT-a,
Pa tudi harmoniziranja uvoznih dajatev v ES in EFTI. Slovenija
J6 na področju uvoznih dajatev prevzela (v mnogih primerih
v' odpravlja) konkurenčno nevtralnost davčnega sistema,
^'evilne oprostitve in olajšave na področju uvoznih dajatev ne
*aa9otavljajo transparentnosti sistema uvoznih dajatev in ne
* 9otavljajo enakih pogojev gospodarjenja. Poleg tega imajo
Rožniki
zaradi visokih uvoznih dajatev in prometnega davka
d
opreme v nekaterih izvoženih izdelkih vključen »skriti
avek«. Takšna politika na področju uvoznih dajatev slabi
Posobnost izvoznikov, kar ob izgubi trgov vpliva na povečale recesije v gospodarstvu. Država sicer probleme izvoznikov
k«no rešuje z različnimi vzpodbudami, ki pa zmanjšujejo
nkurenčno nevtralnost fiskalnega sistema.
?ar®di slabosti na področju sistema in politike uvoznih dajav u r korali
v Sloveniji te dajatve prilagoditi dajatvam, ki so
bo v' v tržno razvitih državah. Prilagoditev uvoznih dajatev
Povečala konkurenco na domačem tržišču, zato bo
-bno na posameznih področjih uvesti zaščitne ukrepe
^'očevalec

(prelevmani za kmetijske proizvode, antidumpinške dajatve,
itd), opazne pa bodo tudi finančne posledica na področju
javne porabe.
4. Tako v večini razvitih držav, kot tudi v Sloveniji, je vse večji
problem financiranje socialnega zavarovanja, predvsem
pokojninsko - invalidskega in zdravstvenega. Temeljna
razlaga za povečanje deleža sredstev v okviru bilance javne
porabe sta v povečevanju deleža vzdrževanega prebivalstva
v primerjavi z deležem aktivnega prebivalstva (leta 1981 je na
enega prejemnika pokojnine prišlo 3,3 aktivnega zavarovanca, leta 1992 pa 1,73 aktivnega zavarovanca) ter pridobljene (tudi socialne) pravice iz preteklosti. Poleg tega je dodaten vzrok tudi realno zmanjšanje družbenega proizvoda. Slovenija se uvršča med države, ki imajo največje prispevke za
socialno varnost, kar zmanjšuje konkurenčnost delovne sile
ter s tem konkurenčnost celotnega gospodarstva. V okviru
bilance javne porabe se je delež sredstev za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje v zadnjih osmih letih povečal za 9,5
odstotnih točk. Prav tako se bo v primerjavi z bruto domačim
proizvodom delež povečal od 8,1% leta 1986 na ocenjenih
13,7% leta 1993.
II. TEMELJNI CIUI IN POGOJI ZA NADALJEVANJA
DAVČNE REFORME
A. Sistemski cilji
1. Harmonizacija posrednih dajatev
Pomemben cilj Slovenije je vključevanje v mednarodne
gospodarske integracije. Pogoj za aktivnejše sodelovanje
v mednarodnih gospodarskih in političnih asocijacijah je prilagoditev ekonomskega, finančnega in s tem tudi davčnega
sistema sistemom, ki veljajo v tržno razvitih gospodarstvih.
Medtem ko je Slovenija v začetku leta 1991 sistem neposrednih dajatev skoraj v celoti prilagodila sistemom, ki so v veljavi
v tržno razvitih državah, sistem posrednih dajatev ni prilagojen sistemom, ki so v veljavi v razvitih tržnih gospodarstvih.
Eden izmed temeljnih ciljev nadaljevanja davčne reforme je
harmonizacija posrednih dajatev z dajatvami v razvitih tržnih
gospodarstvih.
2. Uskladitev dajatev med republiško In lokalnimi ravnmi
Nova organiziranost lokalnih skupnosti zahteva zagotovitev
ustreznih davčnih virov, na katere bodo imele vpliv tudi
lokalne skupnosti. V razvitih državah je najpogostejši davčni
vir, ki pripada lokalnim skupnostim, davek od premoženja.
Predlagamo, da prihodki od davkov od premoženja (nepremičnin) pripadajo lokalnim skupnostim. Ocenjujemo, da se
bo zaradi predlagane delitve prihodkov zmanjšal obseg sredstev državnega proračuna za financiranje lokalnih skupnosti.
3. Zmanjšanje deleža javne porabe
Da bi dosegli zastavljene cilje in uspešno izvedli davčno
reformo je nujno potrebno voditi restriktivno politiko pri določanju odhodkov proračunov in drugih skladov oziroma se
zavzemati za takšne rešitve, ki bodo ob najmanjši možni
porabi sredstev zagotovile največje učinke. Zato predlagamo,
da se v vseh spremembah predpisov, upošteva to načelo.
B. Ekonomsko-polltlčnl cilji
1. Davčna politika bo v naslednjih letih upoštevala procese
prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sektorja, socialno politiko, ki bo razvijala usposobljenost prebivalstva za
njegovo hitro in učinkovito vključevanje v gospodarsko in
socialno okolje ter elemente razvojne politike, ki bodo povečevali mednarodno konkurenčnost gospodarstva.
2. Davčna politika bo v naslednjih letih upoštevala, da je
sedanji delež prihodkov javnega sektorja v bruto domačem
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proizvodu previsok in da ga je potrebno v naslednjih letih
zmanjšati na okoli 44%. Ker je struktura prihodkov izrazito
neugodna, se bo povečal delež posrednih davkov, delež
davka od dobička in delež davka od premoženja ter zmanjšal
delež prispevkov za socialno varnost. Na tej podlagi se bo
obremenitev neto plač, glede na to da so prispevki previsoki,
lahko približala evropskemu povprečju.
C. Finančni cilji
1. Spremembe davčnega sistema bodo temeljile na davčni
nevtralnosti, kar pomeni, da z davčnimi oprostitvami ali olajšavami ne bo možno stimulirati posameznih davčnih zavezancev. Ocenjujemo, da bo ne glede na predvidene spremembe
zagotovljena stabilnost prihodkov za financiranje javne
porabe v načrtovanem obsegu.
III. REALIZACIJA CILJEV DAVČNE REFORME

Menimo, da je potrebno izvajati oba pristopa s tem, da je
prenos nekaterih obveznosti na državni proračun možno
sprejeti v krajšem času, medtem ko zahteva zmanjševanje
pravic celovito preučitev sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
S prevzemom določenih obveznosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v proračun še ne bo prišlo do zmanjšanja
deleža javne porabe v bruto domačem proizvodu, temveč le
do prerazporeditve virov financiranja. Šele z izvedeno
reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja se bo, ob
drugih nespremenjenih pogojih, zmanjšal delež javne porabe
v bruto domačem proizvodu.
3. Prenos obveznosti, ki se sedaj zagotavljajo v Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na državni
proračun, bomo izvedli v več fazah, in sicer:

A. ZMANJŠANJE DELEŽA JAVNE PORABE V BRUTO
DOMAČEM PROIZVODU

a) poračun obveznosti Republike Slovenije iz prejšnjih let do
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
bomo izvedli v krajših rokih, kot so bili predvideni;

1. Navedeni cilji bodo doseženi z znižanjem javne porabe.

b) od 1. januarja 1994 dalje bo državni proračun tekoče
poravnaval obveznosti republike do zavoda;

V obdobju, ko bo bruto domači proizvod hitreje naraščal se
prihodki javnega sektorja ne bodo povečevali vzporedno
z njim. Ocenjujemo, da se bo delež prihodkov v bruto domačem proizvodu s sedanjih 48,2% zmanjšal na 44,2% v letu
1997. Zmanjšanje bo doseženo predvsem pri deležu prispevkov za socialno zavarovanje.
2. Zaradi prestrukturiranja podjetniškega in bančnega sektorja ni mogoče v krajšem časovnem obdobju odpraviti deficitarnega financiranja javnega sektorja. Javni dolg bo znašal od
1% do 2% bruto domačega proizvoda in bo namenjen predvsem za financiranje prestrukturiranja gospodarstva in bančništva ter razvojnim projektom.
3. Slovenija bo vodila takšno ekonomsko politiko, da bo lahko
tekoče poravnavala obveznosti do tujine.
B. HARMONIZACIJA NEPOSREDNIH IN POSREDNIH
DAVČNIH OBREMENITEV (zmanjšanj* obremenitev
delovne sile)
1. Zaradi uveljavljenega načina financiranja socialne vam )sti,
ostaja obremenitev plač glavni element, v katerem je fiskalni
sistem, gledan v širšem smislu, v Sloveniji neprilagojen oziroma nekonkurenčen sistemom v sosednjih državah oziroma
državah, s katerimi se srečujemo na mednarodnih trgih.
Dajatve od plač so glede glavnih elementov sistema (zavezanec in osnova) usklajene z ureditvami v drugih državah, največje neskladje pa obstaja pri stopnjah obveznega zavarovanja.
Stopnja obveznih socialnih zavarovanj znaša v Evropi
v poprečju 36%-38%, v Sloveniji pa 48%.
V nadaljnji dograditvi fiskalnega sistema bomo izhajali iz
predpostavke, da je nujno in neodložljivo potrebno zmanjšati
stopnje prispevkov za obvezno socialno zavarovanje tako, da
bodo stroški delovne sile v razmerju s temi stroški v drugih
državah. Ocenjujemo, da se bo zaradi zmanjšanja obremenitev plač povečala legalna zaposlenost in ob ustreznih drugih
ukrepih povečala tudi zaposlenost v celoti.
K zmanjševanju stopenj prispevkov za socialno varnost, posebej stopenj za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bomo
pristopili postopoma.
2. Zmanjševanje prispevnih stopenj za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je možno doseči:
a) s prevzemom določenih obveznosti oziroma plačila dajatev s strani državnega proračuna;
b) z reformo pravic, ki izhajajo iz zavarovanja za primer
starosti in invalidnosti.

c) državni proračun bo prevzel financiranje raznih vrst prejemkov, določenih v zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ki imajo pretežno značaj socialnih dajatev (varstveni dodatek, itd.).
S prevzemom navedenih obveznosti bo moč zmanjšati stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
okoli 10%.
Zmanjšanje deleža pokojninskega in invalidskega zavarovanja v bruto družbenem proizvodu pa je možno, kot smo že
omenili, le z reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Vkolikor bi se z reformo pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter tudi zdravstvenega zavarovanja določila tudi spodnji in zgornji razred zavarovanja (kot je za primere obveznin
zavarovanj običajna praksa v drugih državah), bo možno
povečati stopnje obdavčitve dohodkov fizičnih oseb v z gornjih dohodkovnih razredih.
Prav tako bi bilo potrebno dosledno sprejeti izhodišče, da s«
v primerih, ko se z zakonom zagotavljajo pravice, ki niso
neposredno povezane s plačevanjem prispevkov za določa"''
zavarovanje sredstva za te namene zagotavljajo v proračun"'
Proračun se financira iz različnih virov, kar omogoča dr":
gačno, širšo razporeditev davčnih obveznosti, ki ni v toliksn
meri vezana na posameznega davčnega zavezanca.
Menimo, da je prenos dela obveznosti iz naslova pokojni^
skega in invalidskega zavarovanja na proračun mogoče izv
sti v daljšem časovnem obdobju s tem, da se v proračun
zagotovijo trajni in stabilni viri financiranja.
C »FISKALNO UČINKOVITO PRESTRUKTURIRANJE
FINANCIRANJA JAVNE PORABE
1. Trajne in stabilne vire financiranja je mogoče zagotoviti I®
v okviru novega davčnega instrumentarija na poaroci
posredne obdavčitve. Na tem področju namreč še ni p .
izvršena celovita prilagoditev sistema sistemom, ki so v velja
v razvitih tržnih gospodarstvih.
Reforma posrednih dajatev bo vključevala:
a) uvedbo davka na dodano vrednost
b) transformacijo carine in uvoznih dajatev
c) uvedbo akciz. od tkim. monopolnih proizvodov
2. Davek na dodano vrednost, ki je večfazni prometni da*®K0
je bil do sredine leta 1991 uveden v 51 državah. To davc
obliko imajo uvedeno (z izjemo Švice) v vseh evropskih dr

vah. Med državami OECO ga poleg Švice niso uvedli še v ZDA
in Avstraliji. Zaradi prednosti, ki jih ima ta davek v primerjavi
2 drugimi oblikami prometnih davkov, je davek na dodano
vrednost uveden v Evropski skupnosti kot dogovorjena
davčna oblika in je pogoj za članstvo v tej integraciji. Glavne
prednosti davka na dodano vrednost so v zagotavljanju večje
davčne nevtralnosti, manjši možnosti davčnih utaj ter v prihodkovni izdatnosti. Učinkovito delovanje davka na dodano
vrednost pa je možno zagotoviti le z enotno davčno administracijo in pripravljenimi izvedbenimi postopki.
3. Davek na dodano vrednost je z izvedbenega vidika zelo
zahtevna davčna oblika, saj zahteva pripravljenost davčnih
zavezancev, da sprejmejo ta davek, vključno z zahtevnejšimi
administrativnimi postopki, ki so povezani z izvajanjem tega
davka. Prav tako je tveganje, da pride do izpadov prihodkov
zelo veliko, če ni na drugi strani dobro pripravljena davčna
administracija.
V Sloveniji ne bo možno uveljaviti davka na dodano vrednost,
4e ne bo pred tem pravočasno vzpostavljena in tudi že delovala nova davčna administracija. Prepletenost poslovnih stikov med različnimi pravnimi in fizičnimi osebami lahko pripe'ie do nepredstavljivih izigravanj predpisov o davku na
dodano vrednost, zato sedanja organiziranost davčne administracije ne omogoča uvedbe tega davka.
2 vidika izkušenj v drugih državah ocenjujemo, da je za
uveljavitev davka na dodano vrednost potrebno obdobje vsaj
*-12 mesecev. S tega vidika se rok 1. januar 1995 postavlja
želeni skrajni rok za delovanje nove davčne administracije, saj predvidevamo prvo obravnavanje zakona o davku na
dodano vrednost v mesecu novembru 1993. V enakem
°bdobju predvidevamo tudi obravnavo carinskega zakona ter
carinske tarife.
•
Poleg davka na dodano vrednost imajo vse države Evrop*e skupnosti uvedene akcize, ki veljajo za fiskalno izredno
Pomembne davke. Promet naftnih derivatov, alkoholnih pijač
a^ tobačnih izdelkov bo dodatno obdavčen z akcizami. Višina
*ciz bo določena tako, da se bomo postopoma približevali
c
"jnim stopnjam, ki so v veljavi v Evropski skupnosti.
s

*■ V Sloveniji smo prevzeli precej zapleten carinski sistem in
JJvozne davščine, ki ne zagotavljajo nevtralnosti obdavčevala Posledica številnih oprostitev in olajšav (t. i. carinski kon'igenti) ter različnih carinskih stopenj (od 0% do 25%) je
®enakopraven položaj gospodarskih subjektov na trgu.
'zakonom o carini bomo carinski sistem prilagodili sisteki so v veljavi v razvitih tržnih gospodarstvih in poenojavili carinske postopke. Predlagamo (carinska tarifa je v pri'ojnosti Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj) največ
.1 skupine proizvodov v takih razponih stopenj preko katerih
° v pretežni meri izražena funkcija carin kot instrumenta
Očitne politike.
Hvn!0de na to, da se davek na dodano vrednost plača od vseh
Srn 6)0
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- zmanjšanje osnove za dohodnino po 7. členu so uveljavili
v večjem številu in obsegu davčni zavezanci, ki so v višjih
dohodkovnih razredih.
Zato predlagamo, da se uveljavijo bistvene spremembe na
področju, ki bodo zmanjšale višino obdavčitve davčnih zavezancev, ki imajo dohodke pod republiškim poprečjem. Predlagamo razširitev davčne osnove za dohodke, ki se opravljajo
izven delovnega razmerja. Uvaja se neobdavčljivi del dohodkov v višini 10% poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji, ob tem, da je davčnim zavezancem omogočeno, da
zmanjšajo davčno osnovo do 3% za posebne namene (dolgoročne državne vrednostne papirje, reševanje stanovanjskega
vprašanja, itd.). Dodatne olajšave so predlagane na področju
kmetijstva.
Zaradi potrebnih ukrepov na področju družinske politike je
predlagano povečanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane.
Stopnje za dohodnino bodo določene na novo, s čimer bo
dosežena večja usklajenost med medletnimi akontacijami in
letno odmero dohodnine.
Že predloženo besedilo zakona je usklajeno s spremembami
na področju gospodarskih družb, hkrati pa so dopolnjene
nekatere določbe, ki se nanašajo na način pobiranja in
odmere dohodnine.
S predlaganimi spremembami zakona o dohodnini želimo
porazdeliti davčne obveznosti glede na dohodkovno sposobnost posameznih davčnih zavezancev, v čimvečji meri uskladiti medletne akontacije davkov z letno odmero dohodnine in
z izenačitvijo stopenj posameznih vrst davkov preprečiti prehode davčnih zavezancev med posameznimi viri dohodkov.
2. Premoženjski davki
Davek na premoženje - posest nepremičnin
Spremembe ekonomskega sistema v zadnjih letih ter spremembe na področju lastniških odnosov se med drugim odražajo tudi v različni ekonomski moči in davčni sposobnosti
posameznih slojev prebivalstva. Tako kot v razvitih tržnih
družbah s poudarjeno socialno-ekološko komponento se
ekonomska moč in davčna sposobnost določenega sloja prebivalstva kaže, med drugim tudi v posedovanju premičnega in
nepremičnega premoženja. V primerjavi z omenjenimi družbami pa v Sloveniji ni zadovoljivo urejeno obdavčevanje premoženja.
Z veljavnim davkom od premoženja so obdavčene fizične
osebe, ki posedujejo stavbe (vključno z deli stavb, stanovanji,
garažami), prostore za počitek (vikende) in plovila nad 8 m
dolžine. Vendar za obdavčitev
stavb veljajo izdatne oprostitve,
in sicer: za prvih 160 m2 stanovanjske površine, če v njej
prebiva lastnik ali družinski člani; za kmečka gospodarstva in
stanovanjska poslopja; za poslovne prostore, ki jih lastnik
uporablja za opravljanje dejavnosti; 10 let za nove ali močno
adaptirane stavbe itd. Poleg oprostitev so predpisane še olajšave za večje družine. Davčna osnova je vrednost posamezne
stavbe, ki se določa na podlagi posebnih meril (točkovanja in
površine) in je navadno manjša od prometne vrednosti. Stopnje so stopničasto progresivne od vrednosti stavb in vikendov
(na primer: od 0,1% do največ 1% za stanovanjske stavbe, od
0,2% do 1,5% za vikende), plovila pa se obdavčujejo v pavšalnih zneskih.
Menimo, da navedena ureditev obdavčevnja premoženja ni
v skladu s splošno veljavnimi davčnimi načeli, niti s prakso, ki
je uveljavljena v tržno razvitih gospodarstvih.
Glede na to, da uvajanje premoženjskih davkov od nepremičnin zahteva dolgotrajne priprave, ki so povezane z ugotavljanjem obsega premoženja ter določanjem davčne osnove
bomo nove predpise o obdavčevanju nepremičnin predlagali
v prvi polovici leta 1994. Obdavčevanje premoženja bo temeljilo na splošni obdavčljivosti stanovanjskih prostorov,
poslovnih prostorov in vikendov, ne glede na to v čigavi lasti
se premoženje nahaja.
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3. Davek na premoženje - posest motornih vozil
Zaradi sprememb na področju osebnih dohodkov, kjer bo
prišlo na podlagi ocenjenih podakotv do izpada prihodkov
državnega proračuna v višini 12,2 milijarde tolarjev ter zaradi
slabitve davčne discipline in povečevanja dejanj s katerimi se
izigravajo davčni predpisi (siva ekonomija) naj bi z davkom na
posest avtomobilov nevtralizirali neskladje med izkazanimi in
neizkazanimi dohodki. Ocenjujemo namreč, da se precejšen
del dohodkov iz naslova sive ekonomije v zadnjem obdobju
namenja za nakup motornih vozil. V povezavi s spremembami
osebne dohodnine je namen obdavčitve posesti motornih
vozil prerazporeditev davčnih bremen od socialno šibkejših
slojev prebivalstva na premožnejše sloje prebivalstva.
Z zakonom o davku na premoženje - posest motornih vozil
bodo obdavčena vsa vozila. Davčna osnova bo ocenjena tržna
vrednost vozil. Davek bo imel elemente progresivnosti, ker bo
v absolutnih zneskih bolj obremenjeval lastnike oziroma uporabnike novih in dražjih motornih vozil. Davek bo administrativno enostaven in se bo plačeval ob registraciji vozil.
E. DAVČNI INSTRUMENTARIJ ZAGOTAVUANJA
KONKURENČNOSTI PODJETIJ OZIROMA PODJETNIKOV
1. Davek od dobička
S sprejetjem zakona o davku od dobička smo v letu 1991
uvedli tipičen podjetniški davek, ki je v primerjavi s podjetniškimi davki v razvitih tržnih gospodarstvih zagotavljal podjetjem konkurenčno poslovanje. S sprejetjem zakona o gospodarskih družbah, ki na novo ureja statusna vpašanja gospodarskih družb ter s sprejetjem računovodskih standardov, ki
med drugim dajejo podjetjem nova pravila in postopke pri
pripravljanju računovodskih izkazov, ki so osnova za merjenje
dobička, so se spremenili temeljni elementi za ugotavljanje
dobička podjetij.
Predlagani zakon o davku od dobička bo upošteval rešitve
v omenjenih predpisih, kar pomeni, da bo na novo določena
davčna osnova. Na novo bodo določene predvidoma tiste
odbitne postavke, ki se nanašajo na materialne stroške. Na
podlagi dosedanjih učinkov davka od dobička pravnih oseb
ter zaradi spremenjenih pogojev gospodarjenja bodo na novo
preučene davčne olajšave in oprostitve.
Davek od dobička bo tudi z novimi spremembami in dopolnitvami zagotavljal konkurenčen položaj podjetij v primerjavi
z obdavčitvami dobička podjetij v tržno razvitih državah, oziroma v državah, ki so naši največji trgovinski partnerji.
F. DELITEV DAVČNIH VIROV MED DRŽAVNO UPRAVO IN
LOKALNIMI SKUPNOSTMI
Z uveljavitvijo nove organiziranosti lokalnih skupnosti bo
lokalnim skupnostim potrebno zagotoviti primerne davčne
vire. Ti davčni viri naj bi bili takšne narave, da bodo neposredno povezani z lokalnimi skupnostmi. Takšne davčne
oblike so predvsem davki od premoženja nepremičnin, katerih prihodek naj bi v celoti pripadel posamezni lokalni skupnosti.
V Sloveniji je uveden davek na določeno premoženje fizičnih
oseb. Zaradi številnih slabosti sedanje obdavčitve premoženja
bo to področje na novo urejeno tako, da bodo z zakonom
določeni davčni zavezanci in predmet obdavčitve ter jasno
določene pristojnosti nad lokalnimi skupnostmi in državo.
IV. NUJNE PREHODNE REŠITVE DO POLNE UVELJAVITVE
NOVEGA DAVČNEGA INSTRUMENTARIJA POSREDNE
OBDAVČITVE
1. Spremembe zakona o prometnem davku
S spremembami zakona o prometnem davku bodo odpravljene pomanjkljivosti sedanjega sistema obdavčevanja s to
davčno obliko, opravljena bo delna prilagoditev sistema
obdavčevanja tipičnih državnih monopolov sistemom, ki so
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v veljavi v razvitih tržnih gospodarstvih ter opravljene bodi
predhodne prilagoditve, ki bodo olajšale uveljavitev davka n l
dodano vrednost. Na novo bo uvedena akciza od promety
alkoholnih pijač ter opravljena bo racionalizacija tarife, pij'
kateri so obdavčeni tobačni izdelki. Spremembe zakona bodi ^
temeljile na povečani nevtralnosti prometnega davka kan
pomeni, da bo predlagana odprava olajšav in oprostitev, kj,
vplivajo na neenakopraven položaj davčnih zavezancev ni
trgu, zagotovljena bo večja preglednost pri tistih določbah, k *
se nanašajo na obračunavanje in pobiranje davka. Spre.
membe na področju kazenskih določb bodo omogočale utrdi ^
tev pravne države.
n
izredni
Menimo, da je področje prometnih davkov
pomembno tako z vidika zagotavljanja davčne nevtralnosti
kot s finančnega vidika. Zato bomo posredovali sprememb^
zakona v proceduro, le ob poprejšnjem soglasju politični^
strank, glede sprememb zakona.
!.
2 Sprejem zakona o obdavčitvi dela izven rednega delovnegL|
razmerja
h

Iz razpoložljivih podatkov je razvidno, da se povečuje obs
dela, ki se opravlja izven rednega delovnega razmerja
podlagi raznih vrst pogodbenega dela. Menimo, da predstaVj
Ija sorazmerno nizka obdavčitev glede na obremenitve plafl,
nesprejemljivo konkurenčnost redni zaposlitvi. Zato bom .
predlagali dodatno obdavčitev teh prejemkov preko obdavcj^
tev izplačevalca.
Navedeni prihodki bodo v določenem delu nadomestili izpa|ne
virov dohodnine zaradi predlaganih sprememb.
3. Zmanjšanje stopnje prispevka za zavarovanje za pri"
nezaposlenosti
'
kc

V smislu predlagane razbremenitve plač oziroma delovne siJC
bomo predlagali postopno znižanje stopnje prispevkov ^
zaposlovanje.
'kot

4. Spremembe carinske zakonodaje
mmmmm
i
Glede na to, da zahteva sprejem carinske zakonodaje daljSoj
časovne obdobje, bomo že tekom leta 1994 z ukrepi, k' ® Ml
v pristojnosti vlade, predlagali.takšno ureditev, po kateri se d.|0v
sistem necarinskih uvoznih dajatev, dajatev za ucarinsko
«'JP
dentiranje ter uredbe o merilih, ki se bodo Porab''aiItiIE?
znižanju carinske stopnje »prosto« pri uvozu blaga vi
1994, čimbolj približali predlaganemu novemu sistemu- " °i
tako se bomo zavzemali za to, da bo, ne glede na potr®
prehodno obdobje za uveljavitev carinske zakonodaje, n
o
carinska tarifa stopila v veljavo takoj po sprejemu zakona- ^
V. OSNOVNI ELEMENTI DAVČNE POLITIKE V LETU 1994

V letu 1994 pričakujemo, da bodo že uveljavljeni
zak°|)|
o dohodnini, zakon o davku od dobička, zakon o obdYa,0v,%
pogodbenega dela ter zakon o davku na posest avtomb^ov^
Na tas način bo realizirana usmeritev glede prerazporea ^
davčne obremenitve med davčnimi zavezanci. zrna
Prav tako ocenjujemo, da bo možno nadalje
'^ffe£|i
stopnje prispevkov, predvsem, na podlagi P05P, I^ii đ(
poravnavanja obveznosti državi do Zavoda za pokojninsK ^
invalidsko zavarovanje Slovenije
»Kor

VI. ORGANIZACIJSKI POGOJI ZA REALIZACIJO DAVČNE ^
REFORME
V is
i»6i
Realizacija II. faze davčne reforme v naslednjih letih je
jena z vzpostavitvijo ustrezne davčne administracije, vzp ' Jl^
vitev ustrezne davčne administracije je tudi nujna zaradi k
hoda v tržni sistem, ki temelji na privatni lastnini. ^n0jWij|fl
v tržni sistem narekuje uvedbo učinkovite konkurenc ^
v okviru spremenjenih struktur bančnega in financ'
sistema. To pomeni tudi spremembo strukture službe ar
nega knjigovodstva in prenos njenih nalog (plačilni pr rMj|
finančna revizija, nadzor nad javno porabo, davčni nao
r|>t(
informacijski sistem) na ločene institucije.
*lot
poročeva^t^

„/em ciljem se približujemo s:
I. projektom vzpostavitve davčne službe,
p,' projektom plačilnega sistema,
,4,!. ustanovitvijo Računskega sodiiča.
kaAd 1. Projekt vzpostavitve davčne administracije vsebuje:
l£ sprejem predpisov o ustanovitvi davčne uprave Republike
niSlovenije In sprejem predpisov o davčnem postopku, na podK Bgl katerih bo davčna uprava pridobila potrebna pooblastila
,'fe* pobiranje davkov;
-di" fizično (dejanska) ustanovitev nove davčne uprave,
'ključno s pridobitvijo in usposobitvijo osebja, zagotovitvijo
i opremljanjem prostorov, zagotovitvijo In pripravo pomožne
iJn komunikacijske opreme;
3Sfrl razvoj In vzpostavitev tehničnih postopkov vplačevanja in
,b^ »ilne izterjave;
nif vzpostavitev inšpekcijskih postopkov in postopkov za
Pokrivanje davčnih utaj;
r razvoj ustrezne programske opreme;
,gf vodenje prevzemanja funkcij tako, da ne bodo ogroženi
Fihodkl
državnega proračuna.
a
'in
Izvršitev teh nalog so bile že oblikovane strokovne skus0}? 1 °. pri delu katerih sodelujejo tudi tuji strokovnjaki.
nO 2. Projekt plačilnih sistemov
la/ projektom plačilnih sistemov v Sloveniji se bo povečala
la#°inkovitost nacionalnega plačilnega sistema s prestrukturiranjem In uvedbo konkurence.
vir začetku leta 1993 je bila opravljena študija izvedljivosti
Nekta plačilnih sistemov, ki so ga podprle Banka Slovenije,
lu*ba družbenega knjigovodstva in Ministrstvo za finance,
paritve nI sklepi študije, ki je bila pripravljena s strani tuje
Netovalne hiše in financirana skozi program PHARE, so bili
pslednji:
mejt,abanke bi morale plačilne storitve za svoje stranke opravljati
konkurenčen način,
j? centralna banka bi morala nastopati kot institucija za med5iir'nčne poravnave in nepristransko telo za nadzor nad plačll, jFto sistemom,
jrot"stanoviti bi bilo treba Slovensko plačilno združenje (SPA)
I z zakonom ustanovljeno telo, odgovorno za celovit razvoj
t delovanje plačilnega sistema. Članstvo v SPA bi bilo
^vezno
za vse banke, ki ponujajo plačilne storitve in za
|. Jnjra|n° banko, ki bi naj v združenju prevzela tudi vodilno
st

.^edbančni klirinški sistem bi morala opravljati novousta,i.u!'ena Plačilna družba, ki naj deluje pod okriljem SPA,
druib0 bi b
oribr> rac v0 SDK
"° treba oblikovati iz sedanjih plačilnih
ln 2 rad,tl na
'J
9
osnovimodernizacije
tehnične infrastrukture,
0 tutr
'[Zlagane v sedanjem projektu
plačilnega
0,8 v
nOs na
SDK,
'"ji lvažnejši vidiki projekta plačilnih sistemov bi morali biti
3
din,rani skoz
h»?Lbo
' formalno
strukturo
za projektno vodenje, ki
■ !®l
pod kontrolo
Ministrstva
za finance,
r
jP ojokt naj se Izvede v dveh fazah; najprej je treba natančno
"nlratl poslovne zahteve in pripraviti načrt implementacije,
'o pa izvesti še implementacijo samo.

0

1

a°nu'no se opravljajo dela na pregledu projekta modernlza: Pecilnega prometa prek SDK v luči poslovnih zahtev iz
®dene študije izvedljivosti. V skladu s sedanjimi cilji se
„ ončanj® prve faze projekta, namenjene, definiciji zahtev in
"ovanja Implementacije predvideva za januar 1994.
"iist0končanj°m navedenih projektov bo davčni In plačilni
%n Za vse subjekte v Sloveniji primerljiv s sistemov v tržnih

*da o '
V 1gL"«čunsko Sodišče
irV? 4lenu Ustave Republike Slovenije je določeno, da je
ko 80c sie
'lS
"
najvišji organ kontrole državnih računov,
rora4una
r«iV r 0a
In celotne javne porabe.
n P
P>C
ad
javnimi
sredstvi je urejen v skladu z zakonom
an
clranju javne porabe ter zakonom o službi družbenega
S«°V_odstva in zato še neprilagojen ustavnim določbam.
er -'""v Računskega sodišča nas bo približala državam,
3 ^ninfi 'e ,ekom lat razvilo posebno področje nadzora nad
8red8tvi v
Ti'll'stat
obliki posebnih neodvisnih institucij, kate' "ri5toiUsst'e do,očen bodisi z ustavo ali s posebnim zakonom,
^lotn
Računskega sodišča se bo nanašala na kontrolo
in °
® javne porabe v Republiki Sloveniji.
/^N-r
°čevaiec

VII. TERMINSKI NAČRT PREDLOŽITVE DAVČNE
ZAKONODAJE
I. PODROČJE PROMETNIH DAVKOV
Zakon o davku na dodano vrednost
Temeljni cilj zakona o davku na dodano vrednost je prilagoditev posrednih dajatev dajatvam, ki so v veljavi v državah
Evropske skupnosti. Z uveljavitvijo davka na dodano vrednost
bomo ob učinkoviti vpeljavi pridobili večje davčne prihodke
zaradi zmanjšane davčne evazije in povečali davčno nevtralnost še posebej, če bo število davčnih stopenj prilagojeno
številu stopenj v Evropski skupnosti.
Pred uvedbo davka na dodano vrednost je potrebno zagotoviti usstrezne sistemske rešitve na naslednjih področjih:
- organiziranosti davčne administracije - način obračunavanja in pobiranja davka je učinkovit ob enotni davčni administraciji in ustrezni računalniški podpori, ki naj bi zagotavljala
ustrezne podatke tudi za ostale dajatve,
- sistemu uvoznih dajatev - sistem uvoznih dajatev je
potrebno prilagoditi dajatvam, ki so v veljavi v državah Evropske skupnosti,
- davčnem postopku - ki določa postopke uvajanja davka na
dodano vrednost (davčna številka) ter pravice in obveznosti
davčnih zavezancev in davčne administracije.
Rok za vladno proceduro:
novembra 1993
Predvideni rok sprejema:
marec 1994
Predvideni želeni rok uveljavitve:
1.1. 1995
Akcize
S posebnimi trošarinami - akcizami bodo obdavčene tri
skupine proizvodov in sicer: naftni derivati, alkoholne pijače
in tobačni izdelki. Akcize bodo določene tako, da se bo
obdavčitev teh skupin proizvodov postopoma prilagajala ciljnim zneskom v Evropski skupnosti. Menimo, da je potrebno te
predpise obravnavati sočasno z zakonom o davku na dodano
vrednost.
Rok za vladno proceduro:
november 1993
Predvideni rok sprejema:
marec 1994
Predvideni želeni rok uveljavitve:
1.1. 1995
II. PREMOŽENJSKI DAVKI
Zakon o davku na premoženje - posest motornih vozil
Predlaga se uvedba davka na posest motornih vozil, ki naj bi
nadomestil izpad dela prihodkov proračuna iz naslova dohodnine. Davek bo temeljil na načelih davčne nevtralnosti, kar
pomeni da bodo davčni zavezanci vsi lastniki oziroma uporabniki motornih vozil, katerih vrednost ne bo manjša od
predpisanega zneska. S predloženim zakonom se bo povečala socialna komponenta davčnega sistema v celoti, saj bo
navedena dodatna obdavčitev motornih vozil bolj posegla
v dohodke davčnih zavezancev v višjih dohodkovnih razredih.
Rok za vladno proceduro:
Predvideni rok uveljavitve:
ktober 1993
1. 1. 1994
Zakon o davku na premoženje - posest nepremičnin
Predlaga se obdavčitev nepremičnin (stanovanj, poslovnih
prostorov, zemljišč), ki bo temeljila na načelu nevtralnosti, kar
pomeni, da bodo odpravljene številne davčne olajšave in
oprostitve, ki veljajo v sedanji zakonodaji. Z davkom se bo
obdavčevalo premoženje ne glede na lastništvo. Prihodki od
tega davka bodo vir za financiranje lokalnih skupnosti.
Z zakonom bodo določene pristojnosti lokalni skupnosti
glede posameznih elementov obdavčevanja.
Rok za vladno proceduro:
Predvideni rok uveljavitve:

maj 1994
1.1. 1995

III. NEPOSREDNI DAVKI
Zakon o dohodnini
Osnutek zakona o dohodnini temelji na načelu splošne
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davčne obveznosti, zato je v obdavčitev načeloma zajet vsak
dohodek fizičnih oseb iz vseh virov dohodnine in na načelu
horizontalne enakosti vseh dohodkov, kar pomeni, da so
enako visoki dohodki vseh zavezancev enako obremenjeni
z davki. Ta koncept obdavčevanja fizičnih oseb ni spremenjen, uveden pa je neobdavčljiv del dohodkov, kar bo razbremenilo socialno najšibkejše davkoplačevalce. Povečane so
davčne olajšave za zavezance, ki vzdržujejo družinske člane,
kar bo imelo vpliv na družinsko politiko. Spremembe na
področju olajšav ter povečana progresivna obdavčitev večjih
dohodkov bo vplivala na prerazporeditev davčnega baremena
od socialno šibkejših davkoplačevalcev na davčne zavezance
z večjimi dohodki.
zakon je vlada
Rok za vladno proceduro:
Predvideni rok uveljavitve;
sprejela 1.1. 1994

Necarinske uvozne dajatve
Dajatve bodo ukinjene hkrati s sprejetjem novega zakona
o carinski tarifi in carinskega zakona. V ta namen bosta zakon
o posebni uvozni taksi in zakon o davščini za izravnavo
davčne obremenitve razveljavljena.

Davek od dobička pravnih oseb

V. DAVČNI POSTOPEK

Zaradi sprememb na področju gospodarskega prava (uveljavljen je zakon o gospodarskih družbah), predvidenih sprememb na področju gopodarskih javnih služb ter zaradi
novega izkazovanja finančnih rezultatov v skladu z računovodskimi standardi, bo na novo opredeljen dobiček kot
osnova za obdavčitev pravnih oseb. Na podlagi dosedanjih
učinkov davka od dobička pravnih oseb ter zaradi spremenjenih pogojev gospodarjenja bodo na novo preučene davčne
olajšave in oprostitve. S spremembami na področju obdavčevanja pravnih oseb bomo predlagali rešitve, ki bodo zagotavljale konkurenčen sistem v primerjavi s sistemi, ki so v veljavi
v tržno razvitih državah.
Rok za vladno proceduro:
oktober 1993
Predvideni rok uveljavitve:
1. 1. 1994

Zakon o davčnem postopku

Zakon o obdavčitvi pogodbenega dela

VI. DAVČNA ADMINISTRACIJA

Zaradi izpada prihodkov iz naslova dohodnin bomo predlagali
dodatno obdavčitev pogodbenega dela. Davčni zavezanci
bodo izplačevalci pogodbenih zneskov. Ocenjujemo, da
bomo s predlagano obdavčitvijo postopoma ustvarili pogoje
za zmanjševanje nezaposlenosti.

Zakon o davčni upravi
Z zakonom o davčni upravi bo urejena organizacija, naloge w
pristojnosti davčne uprave Republike Slovenije. Področje
davčne uprave se bo nanašalo na odmerjanje, pobiranje
izterjavo davkov in prispevkov po zakonih oziroma drugje
predpisih, davčni nadzor, preprečevanje in odkrivanje davčnih prekrškov in utaj, vodenje registra davčnih zavezance
obdelava in spremljanje evidenčnih in statističnih podatko _
Področje davčne uprave se bo nanašalo na vse zavezance z
davke in prispevke.
Rok za vladno proceduro:
november 1993
Predvideni rok uveljavitve:
marec 1994

Rok za vladno proceduro:
Predviden rok uveljavitve:

oktober
1.1. 1994

IV. CARINE IN UVOZNE DAJATVE
Spremembe zakona o carinski službi
S spremembami zakona o carinski službi bomo dosedli povečan nadzor prehajanja čez državno mejo ter večjo učinkovitost delovanja te službe. Glede na zahtevnost in specifičnost
dela carinskih uslužbencev bomo na novo uredili njihov
delovno-pravni položaj. Spremembe zakona so že v zakonodajnem postopku.

carinskim zakonom, katerega sestavni del je tudi carinska
tarifa.
Predlog carinske tarife pripravlja Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj.
Rok za vladno proceduro:
Predvideni rok uveljavitve:

oktober 1993
tarifa april 1994
ostali del zakona
1. 1. 1995

Z zakonom o davčnem postopku bodo celovito urejene pravice in dolžnosti davčnih zavezancev, davkoplačevalcev ifj
pristojnih davčnih in drugih organov v davčnem postopku
Zakon bo enotno in na istih načelih obravnaval vse davčne
zavezance v Republiki Sloveniji. Z uveljavitvijo tega zakona
bodo odpravljeni številni predpisi, ki parcialno obravnavajo
davčne zavezance, glede na posamezne dajatve. Za vse
davčne zavezance bo uvedena enotna davčna številka, ki bo
podlaga za delovanje enotnega davčnega registra.
Rok za vladno proceduro:
Predvideni rok uveljavitve:

november 1993
marec 1994

VII. TRANSFORMACIJA SLUŽBE DRUŽBENEGA
KNJIGOVODSTVA

V skladu z ustavnim zakonom je bil prevzet dotedanji zvezni
carinski predpis. Kljub nekaterim poenostavitvam v letih 1991
in 1992 je sistem uvoznih dajatev še vedno zapleten. Z zakonom o carini bomo prilagodili sistemu uvoznih dajatev sistemom, ki so v veljavi v tržno razvitih državh ter poenostavili
carinske postopke. Zakon bo pripravljen na podlagi izhodišč
in smernic, ki so bile sprejete v okviru mednarodnih ekonomskih integracij. Predvidena je odprava številnih oprostitev in
olajšav, ki vplivajo na različen položaj gospodarskih subjektov na trgu. Nova carinska zakonodaja bo zagotavljala večjo
nevtralnost obdavčevanja, kar bo vplivalo na konkurenčno
sposobnost gospodarstava. Zato ocenjujemo, da bo sprejeta
nova carinska zakonodaja prispevala k hitrejšemu vključevanju Slovenije v mednarodne gospodarske tokove.

Zakon o Službi družbenega knjigovodstva Slovenije
i(
Zakon o Službi družbenega knjigovodstva Slovenije uro
delovno področje in odgovornost obstoječe službe
nega knjigovodstva v prehodnem obdobju. Zaradi nujn°j
kontinuitete delovanja so povečana pooblastila Službe
benega knjigovodstva v postopku kontroliranja, inspic
in nadziranja. V prehodnih določbah zakona bo določeno,,
bo služba ostala odgovorna za svoje delo Državnemu zd . (
do začetka delovanja Računskega sodišča. Z dnem zace
delovanja Računskega sodišča bo postala Služba družben «
knjigovodstva odgovorna Vladi Republike Slovenije
začetka delovtanja Davčne uprave in ureditve domačega P
čllnega sistema.
Rok za vladno proceduro:
že predložen Drž8"
Predvideni rok uveljavitve:
nemu zboru
november 1993
Zakon o Računskem sodišču
Z zakonom o Računskem sodišču bo z zakonom u rej®.
ustanovitev Računskega sodišča
člen
dišča v skladu s 150. členo*
Ustave Republike Slovenije.
„f
raC n
Računsko sodišče je najvišji organ kontrole državnih f|Jj(
državnega proračuna in celotne javne porabe. V zakonu D
določene ureditev in pristojnosti Računskega sodišča.

V veljavni ureditvi sta carina in carinska tarifa urejeni z dvema
zakonoma. Menimo, da ni vsebinskih razlogoov, da se
tovrstna materija ne bi uredila samo z enim zakonom, to je

Rok za vladno proceduro:
Predvideni rok uveljavitve:
Predvideni začetek delovanja:

Rok za vladno proceduro:
Predvideni rok uveljavitve:

vlada je zakon že
sprejela
oktober 1993

Carinski zakon
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september 1993
februar 1994
1. septembra 199*
poročevd

SHEMA ORGANIZACIJSKE STRUKTURE PROJEKTA
PROJEKT PLAČILNEGA SISTEMA
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Plačilni sistem

Nov plačilni sistem
In nov sistem
pobiranja davkov
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Plačilni promet
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Interna kontrola
Finančna inspekcija
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Nadzor nad javno porabo
Informativni sistem

Računsko sodišče

IZ RAZPRAV V DELOVNIH TELESIH DRŽAVNEGA ZBORA

POROČILO
Odbora za finance in kreditno-monetarno politiko ob obravnavi sanacije bančnega
in realnega sektorja v Republiki Sloveniji
__
Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko je na 12. seji,
dne 20. 9.1993, ki je bila skupna z Odborom za gospodarstvo,
obravnaval sanacijo bančnega in realnega sektorja v Republiki Sloveniji.
Člani obeh odborov so prejeli naslednje gradivo:
- poročilo Ministrstva za finance ter Agencije Republike
Slovenije za sanacijo bank in hranilnic o poteku sanacije bank
v Sloveniji, z dne 15. 9. 1993 ter Dodatek k navedenemu
poročilu z dne 20. 9. 1993 (STROGO ZAUPNO), ki ga je
pripravilo Ministrstvo za finance;
- Informacija Banke Slovenije o njenih ukrepih in aktivnostih
v bankah, ki so v postopku predsanacije oziroma so v sanaciji.
V skladu z določbo 162. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije sta odbora na zaprtem delu seje sprejela
odločitev, da bo seja odprta za javnost
V uvodni besedi sta predsednika Upravnih odborov dveh
bank, ki sta v sanaciji, predstavila potek sanacije in njene
dosedanje rezultate.
Predsednik Upravnega odbora Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, mag. Marko Voljč, je uvodoma poudaril, da banka po
popisu in prenosu slabih terjatev na Agencijo za sanacijo
bank in hranilnic, vstopa v novo, dinamično fazo sanacije.
Opozoril je na sedanjo, ne več monopolno vlogo banke na
finančnem trgu, saj delež njenega zdravega dela predstavlja
nekaj manj kot tretjino celotne bančne vsote oziroma bančništva v Sloveniji.
Cilji sanacije banke so: postaviti zdrave temelje banke z minimalnim javnim dolgom; omogočiti funkcioniranje bančnega
sistema, ki bo nudil cene in obenem kvalitetne bančne storitve in produkte ter organizacijska in institucionalna preobrazba banke, ki ji bo omogočila prilagoditev razmeram
v novem konceptu bančnega sistema, v katerem naj bi ostala
vodilna, ne pa dominantna banka, kakršna je bila v preteklosti. Proces izpolnjevanja navedenih ciljev sicer poteka v zapletenih okoliščinah, ki so odraz trenutnih gospodarskih razmer
kot tudi obstoječe bančne strukture.
Vendar pa se dosedanji rezultati sanacije banke odražajo
predvsem v padcu posojilnih obrestnih mer banke ter zmanjšanju njene zadolženosti pri Banki Slovenije, kar je rezultat
presežka deviznih prilivov nad odlivi, delno pa tudi notranjih
naporov in drugačnega obnašanja banke na finančnem trgu.
Potrebno pa je upoštevati dejstvo, da del slabih terjatev v žensku 270 mio DEM ter potencialnih obveznosti v znesku 275
mio DEM ostaja v bilanci banke, ki bo ta problem v prihodnje
dinamično reševala s svojim izboljšanim poslovanjem in tudi
z dodatnimi sredstvi države. Banka krči svojo kreditno dejavnost in izvaja proces čiščenja aktive, da bi po končani sanaciji
imela čim boljši portfelj in se tako izognila novim likvidnostnim težavam.
Operativni stroški predstavljajo 5% vseh odhodkov banke in
so se v osmih mesecih letošnjega leta znižali za 14% v primerjavi z enakim obdobjem lani, ta trend pa se bo še nadaljeval.
Pomemben je tudi podatek, da se je število zaposlenih v banki
v dveletnem obdobju znižalo za 1020 ljudi.
Proces dezinvestiranja banke (predvsem nepremičnin), katerega izplen po enem letu znaša 11,5 mio dolarjev, se bo
nadaljeval in v prihodnjih dveh letih bistveno vplival na njen
likvidnostni tok.
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V skladu s kriteriji za oceno uspeha sanacije banke, ki sta jih
določili Banka Slovenije ter agencija, so razvidni naslednji
rezultati: iz izkaza uspeha je razviden minimalni profit banke,
kar je začetni rezultat sanacije; banka izpolnjuje devizni minimum; njena zadolženost na medbančnem trgu in pri Banki
Slovenije se je zmanjšala; kreditne naložbe se znižujejo zaradi
ostrih kriterijev; banka dosega pozitiven denarni tok, ki je
kratkoročno merilo njenega izboljšanega poslovanja. Reorganizacija banke, ki bo povečala njeno konkurenčnost, poteka
z ustanavljanjem profitnih centrov in uvajanjem novih oblik
managementa. Dobiček, ki ga bo banka v prihodnje ustvarila,
bo namenjen zmanjšanju javnega dolga, dokapitalizacijl ter
disciplinirani uporabi državnih sredstev, saj se banka zaveda
dejstva, da vsaka njena Izguba bremeni tudi javne finance.
Opozorjeno pa je bilo na dejstvo, da za banko, kljub podpori
centralne banke, agencije ter Ministrstva za finance, obstaja
še nekaj odprtih problemov, ki jih bo potrebno rešiti, da bi
njena likvidnostna in dinamična sanacija uspela. Glede na
Izkušnje drugih držav, banke v sanaciji ne morejo biti enakovredne zdravim bankam, zato morajo biti deležne začasnih,
jasno opredeljenih in kvantificiranih bonitet s strani države.
Instrumentarij centralne banke sicer bankam v sanaciji omogoča pridobitev relativno zanesljivih in cenenih virov likvidnosti, vendar pa so potrebne določene spremembe, tako gleda
ročnosti in obrestnih mer likvidnostnih Kreditov kot glede
izpolnjevanja deviznega minimuma. Rešiti je potrebno tudi
naslednje probleme: prisotnost institucionalnih investitorjev
in zavarovalnic na finančnem trgu; nakopičeni dolg javnln
podjetij, ki jih je banka servisirala v preteklosti; rešitev problema filiale v Zagrebu; reševanje odnosov banke matere
z bankami hčerami v procesu spreminjanja sedanje bančne
strukture. Pogoj za uspeh sanacije banke z minimalnimi stroškl pa je tudi povečanje zaupanja med banko, njeno upravo i"
njenimi lastniki.
Predsednik Upravnega odbora Kreditne banke Maribor.
Andrej Hazabent, je gvodoma poudaril, da je banka v predpisanem roku Izvedla popis In prenos slabih terjatev na agencijo, postopek sanacije pa se je v banki začel 1. aprila leto*r
Po prenosu terjatev je banka lahko pričela z Izvajanjem n° "
malnlh aktivnosti, izvršene pa so bile spremembe z organizacijskega in upravljalnega vidika. Prisotna je bila močna
poslovna angažiranost banke za obnovo stikov s tujino, ki F
je imela pred začetkom sanacije. Reorganizirana je bila struktura naložb banke in povečana skrb za njihovo izterljivo9'
Državne obveznice, ki so zamenjale slabe naložbe banke,
predstavljajo več kot polovico njene aktive, zato je akrb z
naložbe upravičena in hkrati pomembna naloga banke. Izbou
šala se je struktura kllentov banke, saj trlčetrtinskl deie
klientov banke tvorijo kllentl skupine A in B. Poudarjeno j
bilo dejstvo, da je banka od prlčetka sanacije dalje Izpolni
vala vse instrumente, ki jih predpisuje denarna politika, oz
roma v celoti izpolnjevala predpise o izločanju obvezn
rezerve in Izpolnjevanju deviznega minimuma, poleg tega P
Je v drugem polletju letošnjega leta ponehala s povprasev
njem po likvidnostnih kreditih na medbančnem trgu, bis'v0"r|
pa se je zmanjšal tudi obseg angažiranja centralne banke p
premoščanju likvidnostnih problemov banke.
Guverner Banke Slovenije je opozoril predvsem na Pr0^'®£
usklajevanja splošne projekcije primarnega denarja s po
baml obeh bank v sanaciji, saj so ukrepi centralne banke. (
odgovorna za likvidnost bančnega sistema, prilagojeni
obema navedenima bankama. Centralna banka bo ohranj
okvirje primarnega denarja, problematična pa je njeg
poročevalk

struktura, saj gotovina predstavlja velik delež primarnega
denarja (ob mesečnih nihanjih zaradi izplačila plač in pokojnin je ta delež do 62-odstoten), to pa bankam povzroča
likvidnostne težave. Banka Slovenije ne sprejema predloga,
da bi se banke v sanaciji izločile iz denarnega trga in bile
v celoti odvisne od virov centralne banke. Namesto tega banki
v sanaciji v največji možni meri participirala na denarnem
trgu, takšno izjemno situacijo pa preostali denarni trg lahko
izkorišča, ker so riziki posojanja denarja bankam, katerih
začasni lastnik je država, najmanjši. Pomoč centralne banke
pa LB d.d. potrebuje tudi zaradi likvidnostnih problemov, ki
jih banki povzročajo ob premikih denarja institucionalni investitorji kot njeni sicer pomembni deponenti. Guverner je
poudaril tudi pomen dejstva, da je proces sanacije obeh bank
dobro ocenjen tako v tujini kot pri slovenski javnosti. Proces
se odvija pozitivno, to pa je spodbuda za prihodnje zmanjšanje zadolževanja bank pri centralni banki.
Guverner je člane obeh odborov seznanil tudi s potekom
predsanacijskega postopka v Ljubljanski banki Nova Gorica.
Prisotno je vprašanje, ali v Sloveniji obstajajo potencialne
možnosti za prevzem navedene banke, saj eden od predpisanih modelov predvideva prevzem s strani tretje osebe. Po
mnenju Banke Slovenije takšna možnost obstaja, zato se je
odločila za razpis, na podlagi katerega sedaj poteka ugotovljeni postopek, in sicer z dodatno analizo bilance banke in
njenih odnosov s starimi dolžniki, ter z analizo prispelih
ponudb.
★ ★ ★
plani obeh odborov so v razpravi zastavili številna vprašanja
|n
nanj zahtevali odgovore. Nanašali so se na vsebino, potek
ln
postopek sanacije v obeh bankah ter skušali oceniti ta
Proces v luči korelacije z rezultati v realnem sektorju.
Večina razpravljalcev je proces v bankah v sanaciji ocenjevala
z vidika treh temeljnih finančnih izkazov (bilanca uspeha,
oilanca stanja in denarni tok) ter ugotovila, da se proces
odvija v pravo smer. Ker sanacija bančnega sektorja v celotpem gospodarstvu zajema relativno velik obseg, so aktivnosti
črednega pomena in posredno zadevajo številne gospodarske subjekte. Posamezni člani pa so potek sanacije ocenili
kritično, zlati z vidika intenzitete sanacijskega postopka. Opozorjeno je bilo tudi na nove momente (zakon o pokrivanju
'*9ub slovenskih železarn), ki so posredno vplivali na oceno
sredstev, potrebnih za sanacijo bančništva ter postopke lastninskega preoblikovanja, ki so na te procese tudi vplivali,
oleg ocene, da je potrebno začrtano sanacijo kontinuirano
ocenjevati in preverjati je bila posredovana tudi zahteva za
°l| odločno in bolj učinkovito izpeljavo postopkov sanacije,
S Z asti nanaSa na
orti
* ' zniževanje zaposlovanja.
odprodajo osnovnih sredstev, pa tudi
oiočnejše
a

Sft ktivnosti, ki potekajo znotraj obeh bank v sanaciji, pa
o člani opozorili tudi na mehanizme, ki na sanacijo vplivajo
posredno. Gre za problem likvidnostne sanacije, zlati z vidika
er an a
d ] " j likvidnostnih posojil pri Banki Slovenije. Določanje
^ 'a likvidnostnega kredita po normalnih pogojih in tistega
v sVlsok
anac ° zamudno obrestno mero, onemogoča bankam
'ij vnaprejšnje planiranje pogojev pod katerimi lahko
nai
13 likvidnos,na
Zat"
posojila,
kar izčrpava
banke vtesanaciji.
10 je potrebno proučiti
te procese
in minimizirati
vplive.
Pas"vne
°d več'ih Problemov so tudi visoke depozitne oziroma
' naobrestne mere. To je realen problem, k ima konsekv ce
fip,
monetarno politiko, na drugi strani pa tudi na
gospodarsko strukturo.
na*p®*' ® ce'otnim postopkom sanacije je bilo opozorjeno tudi
invRc?..9, ki 'ih posredno povzročajo t. im. institucionalni
Kliuh » ' da e bipokojninski
sklad itd.) in zavarovalnice.
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ansn rentnost ' ce,0,ne
'° že večkrat zahtevano, da se zagotovi
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k|iUb . i® depozitov institucionalnih investitorjev, pa država
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mehanizmov za nadzor in konnad celotno javno
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V razpravi pa je bila zlasti izpostavljena povezava med sanacijo bank in sanacijo realnega sektorja. Zagotoviti je potrebno
več koordinacije med projektom sanacije realnega sektorja in
prestrukturiranja gospodarstva ter sanacijo bank, zato je bilo
predlagano, da Vlada parlamentu predloži poročilo, ki bi
kazalo korelacijo med procesom sanacije bank in finančno
sanacijo realne ekonomije države.
Hkrati je bilo predlagano, da v procesu sanacije obeh sektorjev tudi njhovi temeljni nosilci koordinirano opravljajo svoje
aktivnosti (Banka Slovenije, banke v sanaciji, ministrstvi za
finance in gospodarske dejavnosti, Agencija RS za sanacijo
bank in hranilnic in Sklad Republike Slovenije za razvoj).
V razpravi je prevladalo stališče, da je v parlamentu smiselno
razpravljati o konfliktnih situacijah in odločanje omejiti zlasti
na situacije, kjer ni zadostna le strokovna koordinacija ampak
tudi politična odločitev. Zato je bilo predlagano, da vlada
pošlje analizo, ki ne bo vsebovala le predstavitve aktivnosti,
pač pa tudi njihovo oceno. Zahteva po kontinuiranem seznanjanju s sanacijo bank, ki se postopno seli v realni sektor je
bila še dodatno utemeljena z gradivom, ki ga je pripravila
Agencija za sanacijo bank in hranilnic Republike Slovenije in
vsebuje sezname največjih dolžnikov.
Glede na to, da je s sanacijo bank povezan velik del slovenskega gospodarstva je bilo opozorjeno, da okrnjena kreditna
dejavnost bank v sanaciji pa tudi proces dezinvestiranja bank
v tujini lahko negativno vpliva na perspektivnost oziroma že
pridobljene pozitivne reference gospodarskih subjektov oziroma umik slovenskega gospodarstva s tujih trgov. Zato je
bilo v razpravi predlagano, da se preobrazba bank ocenjuje
oziroma odvija tudi v luči ocenjenih dosežkov poslovanja teh
bank v tujini.
* * *
Na podlagi razprave je Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko oblikoval naslednja
stališča:
1. Odbor Državnega zbora za finance in kreditno-monetarno
politiko se je seznanil s poročilom Ministrstva za finance ter
Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic
o poteku sanacije bank v Sloveniji. Člani odbora so bili pisno
seznanjeni tudi z informacijo Banke Slovenije o njenih ukrepih in aktivnostih v bankah, ki so v postopku predsanacije
oziroma so v sanaciji. Odbor je podprl predstavljene postopke
sanacije in jih na splošno ocenil pozitivno.
2. Likvidnostna sanacija obeh bank v postopku sanacije po
mnenju odbora ne poteka povsem zadovoljivo. Odbor kot
neustrezno ocenjuje prakso Banko Slovenije, ki banke v sanaciji podpira z zelo kratkoročnimi likvidnostnimi krediti, za
katere zaračunava zelo visoke obrestne mere, še zlasti za
nevrnjene kredite, za katere morajo banke plačevati visoke
zamudne obresti. To banki v sanaciji otežuje planiranje pogojev, pod katerimi bo najemala likvidnostna posojila, oziroma
pod katerimi posluje. Navedeni način likvidnostnega kreditiranja namreč banke v sanaciji preveč likvidnostno izčrpava,
zato bi bile potrebne njegove izboljšave. Prav tako je po
mnenju odbora za sanacijo bank neugodno, da je npr. neto
dohodkovni učinek tokov med Ljubljansko banko d.d. in
Banko Slovenije negativen za LB d.d. Po mnenju odbora ima
uspešna likvidnostna sanacija prednost pred maksimiranjem
dobička Banke Slovenije.
3. Vladna podpora bankam v sanaciji po mnenju odbora ni
zadostna. Odbor ocenjuje, da bo brez političnih odločitev, ki
so potrebne pri saniranju bank in jih nosilci sanacije bančnega sistema ne morejo sprejemati brez podpore vlade, potek
sanacije bančnega sistema počasnejši kot sicer.
4. Odbor meni, da je nesprejemljivo, da t.im. institucionalni
investitorji (pokojninski sklad, zavod za zdravstveno zavaro59

vanje, državni proračun itd.) ne posojajo več prostih likvidnostnih sredstev bankam v sanaciji, ki do teh likvidnostnih
sredstev preidejo šele preko izposoje na medbančnem trgu.
Odbor predlaga vladi, da z normativno ureditvijo poskrbi za
poenotenje statusa, delovanja in upravljanja skladov ter s tem
onemogoči negativno in nepredvideno vplivanje institucionalnih investitorjev na denarne tokove ter s tem na višanje
obrestnih mer.

7. Odbor predlaga Komisiji Državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja
družbene lastnine, da začne revizijo postopkov lastninskega
preoblikovanja v podjetjih največjih dolžnikov LB d.d. Ljubljana in Kreditne banke Maribor, zlasti to velja za tista
podjetja, ki imajo ustanovljena podjetja izven Slovenije in za
katera obstaja možnost, da so kapital prenesla izven slovenskih meja.

5. Sanacijskim ekipam v bankah v sanaciji je po mnenju
odbora potrebno dopustiti več samostojnosti pri njihovem
delu, njihovo uspešnost pa kontinuirano ocenjevati na podlagi kriterijev Agencije za sanacijo bank in hranilnic za ocenjevanje uspešnosti bank v sanaciji.

* * *

Odbor meni, da je zaradi nepopolne strukturne sanacije
pomembno predvsem to, da bodo banke v sanaciji v tekočem
poslovanju ustvarjale dobiček.
6. Proces dezinvestiranja bank v sanaciji v tujini mora biti po
mnenju odbora prilagojen zahtevam slovenskih podjetij in
ohranitvi pridobljenih referenc na tujih trgih. Proces dezinvestiranja enot bank v sanaciji v tujini naj bo usmerjen in voden
tako, da bo izvozno usmerjenemu delu slovenskega gospodarstva zagotovljena že vzpostavljena kreditna podpora izvoznih poslov. Preobrazba bank naj se ocenjuje oziroma odvija
tudi v luči ocenjenih dosežkov poslovanja teh bank v tujini.
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Odbor je sprejel tudi naslednji
sklep:
Vlada Republike Slovenije bi morala po mnenju odbora pripraviti analizo o izvršenih postopkih sanacije bank ter njegovih vplivih na gospodarske subjekte in oceniti dosedanje
rezultate.
Temeljni nosilci sanacije bank naj odboru kontinuirano poročajo o postopku sanacije bank v povezavi s sanacijo realnega
sektorja zlasti ob konfliktnih situacijah, ki ne zahtevajo zgolj
strokovne presoje, pač pa tudi politično odločitev. O rezultatih poteka sanacije bančnega sistema naj odboru poročajo
vsake tri mesece.

c
porotčevale

VPRAŠANJA POSLANCEV

0 naturalizaciji italijanskih državljanov, živečih
v coni B
ROBERTO BATTELLI, poslanec italijanske narodne skupnosti. je na Ministrstvo za notranje zadeve naslovil naslednje
vprašanje:
Ministrstvo za notranje zadeve prosim, da odgovori na
naslednji vprašanji, ki so ml ju postavili nekateri starejši
volilci moje enote:
'■ Na podlagi katerih aktov (mednarodnih pogodb, zakonov,
dekretov, itd.) so bili naturalizirani v državljanstvo FLRJ
oziroma SFRJ državljani Republike Italije, ki so bili prebivalci cone B STO?
2

- Kje In kdaj so bili ti akti objavljeni (Uradni list itd.)?

volivci med drugim zatrjujejo, da svoj čas niso prejeli
"obene odločbe o naturalizaciji.
^Jareiel je naslednji odgovor:
' poslanski vprašanji poslanca Roberta BATTELLIJA:
i na podlagi katerih aktov (mednarodnih pogodb, zakonov,
dekretov,
itd.) so bili naturalizirani v državljanstvo FLRJ oz.
gFRj državljani Republike Italije, ki so bili prebivalci cone
kje in kdaj so bili ti akti objavljeni (Uradni list, itd.),
^Ministrstvo za notranje zadeve pripravilo naslednji od&ne 10. 2. 1947 je bila v Parizu sklenjena mirovna pogodba
'talijo (Uradni list FLRJ, št. 74/47), ki je pričela veljati dne 15.
, '947, Po tej pogodbi je bilo Slovensko Primorje priključeno
Jugoslaviji, hkrati pa je bilo z 21. členom te pogodbe
stanovljeno
Svobodno tržaško ozemlje (v nadaljevanju STO).
đ
[ugem odstavku tega člena je bilo določeno, da je z uveljavijo mirovne pogodbe suverenost Italije nad ozemljem STO
Poneha. Na podlagi 6. člena Stalnega statuta STO (priloga VI
Mirovni pogodbi) so postali bivši državljani Italije, ki so imeli
°micil na dan 10. 6. 1940 na ozemlju STO in njihovi kasneje
leni otroci, državljani STO. Že od vsega začetka je bilo STO
^deljeno v dve coni in sicer v cono A (Trst z okolico), ki je
I'a Pod vojaško upravo angloameriških čet in v cono B (tako^enovana
Koprščina v Sloveniji in Bujščina v Hrvatski), ki je
la
Pod vojaško upravo JLA.
jj.^emorandumom o soglasju med vladami Italije, Združer *9a kraljestva, ZDA in Jugoslavije (v nadaljevanju Memo"dum) (Uradni list FLRJ - dodatek št. 6 - mednarodni
govori in drugi sporazumi z dne 27. 10. 1954) je bilo
e ST
iw)'i
daJugoslavije,
je prišla cona
B del
in nekaj
r°elij
cone®A razdeljeno
pod civilnotako,
upravo
ostali
cone
a
P pod civilno upravo Italije. Glede državljanstva prebivalv
pr eSTO
Memorandum ni imel izrecne določbe. Po stališču
9a sveta takratnega Državnega sekretariata za zunanje
6VS
*M
Pa i0 b"0 ,ut1' državljanstvo prebivalcev STO
v ernorandumom de ,act0
rni 1 v
rešeno. Prebivalci cone A so bili
(te ii
1S ' državljanstvo Italije, ker so to državljanstvo že imeli
- 9. 1947.
S|6(1 6
Da Prebivalcev, ki so prišli pod civilno upravo Jugoslavije,
lvB'® o" izdan Zakon o veljavi ustave, zakonov in drugih
"Sfori mpravnih Podpisov na ozemlju, na katero se je z med(Ur i,
sporazumom razširila civilna uprava Jugoslavije
Pr S1 S RJ
8bi'Valcifso
' S*-imeli
45/54).
ob S tem zakonom (člen 3) so bili vsi tisti
'954 S, no
'
uveljavitvi tega zakona t. j. dne 26.10.
Ob uv r' Prebivališče na ozemlju bivše cone B in ki so bili
^veljavitvi mirovne pogodbe z Italijo dne 15. 9. 1947 itali' b°r°tevalec

janski državljani, v pravicah in dolžnostih povsem izenačeni
z ostalimi jugoslovanskimi državljani. Tako so ti prebivalci
postali dejansko jugoslovanski državljani, ne pa tudi formalnopravno, ker ni bilo nikjer izrecno določeno, da se z Memorandumom vzpostavi nad ozemljem bivše cone B izključna
suverenost Jugoslavije. V 8. točki Memoranduma je bilo določeno leto, da se bodo osebe, ki so imele domicil na območju,
ki je prišlo pod civilno upravo Italije oziroma Jugoslavije,
lahko v roku enega leta od parafiranja tega memoranduma,
nemoteno vrnile na to območje, kjer bodo imele vse pravice
kot ostali prebivalci teh območij. Ta rok je bil s kasnejšimi
notami med Italijo in Jugoslavijo večkrat podaljšan in sicer
tako, da je bilo možno podati izjavo za preselitev do 5.1.1956,
skrajni rok za fizično preselitev in prenos finančnih sredstev
pa je bil določen do 5. 7. 1957. Tako so tudi vsi tisti, ki so se
v smislu 8. točke Memoranduma (do 5. 7. 1957) preselili iz
bivše cone A v bivšo cono B, postali izenačeni v pravicah in
dolžnostih z jugoslovanskimi državljani.
Dne 1.1. 1965 je stopil v veljavo Zakon o jugoslovanskem
državljanstvu (Ur. list SFRJ, št. 38/64), ki je imel v 1. odstavku
22. člena naslednjo določbo: »Za jugoslovanskega državljana
velja po tem zakonu, kdor je po dosedanjih prdpisih imel
jugoslovansko državljanstvo«. Ker v tej določbi bivši STOjevci niso bili posebej navedeni, je takratni Republiški sekretariat za notranje zadeve ponovno zahteval proučitev njihovega državljanstva. Končno je bilo v Beogradu zavzeto stališče, da so v tej določbi zajeti tudi bivši STO-jevci, ker so ti
imeli že po dotedanjih predpisih status jugoslovanskih državljanov in da zato ni nobene potrebe, da bi bili v prehodnih
določbah posebej omenjeni. Tako so avtohtoni prebivalci
bivše cone B STO in tisti, ki so se na to območje priselili
v skladu z 8. točko Memoranduma do 5. 7. 1957, postali
izenačni v pravicah in dolžnostih z jugoslovanskimi državljani
in so bili zajeti v 1. odstavku 22. člena Zakona o jugoslovanskem državljanstvu, tisti s prebivališčem na delu ozemlja
bivše cone B STO, ki je pripadlo Sloveniji pa v 8. členu Zakona
o državljanstvu SR Slovenije (Ur. list SRS, št. 11/65).
Pravni viri, ki so urejali pravno stanje na območju bivše cone
B STO so:
1. Memorandum o soglasju med vladami Italije, Združenega
kraljestva, Združenih držav Amerike in Jugoslavije o svobodnem tržaškem ozemlju (Ur. list FLRJ - dodatek št. 6, z dne 27.
10. 1954);
2. Zakon o veljavi ustave, zakonov in drugih zveznih pravnih
predpisov na ozemlju, na katero se je z mednarodnim sporazumom razširila civilna uprava FLRJ (Ur. list št. 45/54, z dne
25. 10. 1954);
3. Uredba o izvajanju zakonov in drugih zveznih pravnih
predpisov na ozemlju, na katerega se je z mednarodnim
sporazumom razširila civilna uprava Jugoslavije (Ur. list FRLJ,
št. 56/54 z dne 30. 12. 1954 in št. 57/55, z dne 29. 12. 1955);
4. Zakon o razširitvi veljavnosti ustave, zakonov in drugih
predpisov Ljudske republike Slovenije na Koprsko območje
(Ur. list LRS, št. 43/54, z dne 4. 11. 1954);
5. Uredba za izvršitev zakona o razširitvi ustave, zakonov in
drugih pravnih predpisov Ljudske republike Slovenije na
Koprsko območje (Ur. list LRS, št. 18/56, z dne 5. 6. 1956).
Glede na opisano dejansko stanje, prebivalci bivše cone
B STO niso bili naturalizirani in jim niso bili izdani nikakršni
upravni akti, pač pa je bilo njihovo državljanstvo urejeno
z mednarodno pogodbo, z zakoni in podzakonskimi akti.

O namenih zahodnoevropskih držav za obnovitev
Jugoslavije
BRANE ERŽEN je v imenu Samostojne poslanske skupine
vprašal zunanje ministrstvo, da pojasni svoj odnos do pisanja Nina o tem, da so se Slovenci soočili z nameni zahoda,
da lahko pričakuje|o status pridružene članice Evropski
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skupnosti, če bodo odigrali pozitivno vlogo pri obnovitvi
jugoslovanskega trga. Zato samostojna poslanska skupina
želi:
- da Vlada RS pojasni svoj odnos do vezane trgovine, ki jo
izsiljuje zahod kot ceno za pridobitev statusa pridružene
članice Evropske skupnosti in

stanodajalca Republiko Slovenijo upravljala komisija zt"
dodeljevanje stanovanj in posojil nosilcem družbenih funkcij I
v SR Sloveniji. Termin »funkcionarska stanovanja« ni določal"
niti zakon o stanovanjskih razmerjih (Ur. I. SRS št. 35/82 in 24
84) niti zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Ur. I. SRS št. 3 f
81, 34/83, 24/85 in 1/86).
.

— da Vlada RS pove kaj bo storila, da se upre logiki takšne
nenacionalne politike?
Vlada je odgovorila:
V zvezi s poslanskim vprašanjem, vezanim na pogojevanje
članstva Republike Slovenije v Evropski skupnosti z oblikovanjem novega jugoslovanskega prostora, dajemo naslednji odgovor:

Navedena komisija je v skladu s takrat veljavno stanovanjski^
zakonodajo in v skladu s samoupravnim sporazumom o osntft
vah in merilih ter načinu dodeljavnja stanovanj in stanovanj1'
skih posojil nosilcem družbenih funkcij v SRS, dodeljevala"
upravičencem stanovanja v družbeni lastnini v začasno upo °
rabo (nosilcem funkcij, ki so se preselili iz kraja prebivanja za*
čas opravljanja funkcije) in v trajno uporabo (nosilcem funk-J
cij, ki so funkcije opravljali več mandatov zaporedoma oz®
kadar zaradi opravljanja funkcije niso mogli uveljavljati pra ®
vice do stanovanja v organizaciji oz. delovni skupnosti, kjersc«
bili prej zaposleni).

1. V dosedanjih stikih Slovenije z Evropsko skupnostjo ni bilo
pogojevanja članstva RS v Evropski skupnosti z oblikovanjem
novega jugoslovanskega prostora. V vseh dosedanjih razgovorih in pogajanjih je bila poudarjena specifičnost SLovenije
in njena drugačnost v primerjavi z drugimi državami bivše
Jugoslavije. V nekaterih pogovorih je bilo izraženo mnenje, da
bi RS lahko predstavljala zgled za ostale balkanske države.
2. Slovenija je 5. aprila letos podpisala z ES sporazum o sodelovanju, ki vsebuje evolutivno klavzulo , s katero je predvideno nadaljevanje pogajanj za sklenitev asociacijskega sporazuma. Sporazum, ki smo ga podpisali, daje možnosti za
nadaljnje intenziviranje sodelovanja z ES.
3. Delež izvoza RS na tržišča ES je 60-65%, kar pomeni čvrsto
gospodarsko osnovo za tesnejše odnose z ES.
4. Paralelno z navezovanjem odnosov z ES vzpostavlja Slovenija sodelovanje tudi z EFTO in državami Višegrajske skupine.
Z EFTO smo 20. maja 1992 podpisali skupno Deklaracijo
o sodelovanju. S Češko smo 4. maja podpisali Memorandum
o liberalizaciji vzajemnih trgovinskih odnosov, tečejo pa
intenzivna pogajanja s Češko, Slovaško, Poljsko in Madžarsko za sklenitev sporazumov o conah proste trgovine.
Tovrstna povezovanja omogočajo našemu gospodarstvu
hitrejši prodor na trge Srednje in Vzhodne Evrope, ki uspešno
nadomeščajo izgubo bivšega jugoslovanskega trga.
5. Stališče, ki ga zastopa RS glede povezovanja z državami na
ozemlju bivše Jugoslavije je, da smo po umiritvi in stabilizaciji
razmer na Balkanu pripravljeni, z ozirom na naš interes, na
sodelovanje tako kot z vsemi drugimi državami.
6. Teza o pogojevanju statusa Slovenije kot pridružene članice Evropske skupnosti z obnovitvijo jugoslovanske skupnosti je neosnovana in nerealna. Vlada Republike Slovenije si bo
še v naprej prizadevala za vzpostavitev tesnejših odnosov
z državami Evropske skupnosti, EFTA, Srednje Evrope in
širšega evropskega prostora.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.
Je bila ZKS legalna organizacija?
MIROSLAV GERŽINA, iz poslanske skupine SKD, je vprašal:
Znano je, da bivša ZKS ni bila legalna organizacija, ker ni
bila nikdar registrirana.
Vprašujem Vlado R Slovenije na osnovi katerih predpisov so
bivši funkcionarji ZKS dobili funkclonarska stanovanja in po
katerih zakonih so jih lahko s popustom odkupili (»DELO«,
sobota 25. 9.1993) ter koliko bivših funkcionarjev ZKS še ni
vrnilo funkcionarskih stanovanj.
Generalni sekretar Vlade Republike Slovenije mu je odgovoril:
Ker poslansko vprašanje govori o funkcionarskih stanovanjih,
je treba navesti, da takšna opredelitev verjetno izhaja zgolj iz
dejstva, da je z določenim fondom družbenih stanovanj za
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Z dodelitvijo stanovanja v trajno uporabo je upravičenec priljj
dobil stanovanjsko pravico na tem stanovanju in so zanj*
veljala določila zakona o stanovanjskih razmerjih, tako kot zs <1
vse imetnike stanovanjske pravice na stanovanjih v družben
lastnini.
p
Na ta način so lahko pridobili stanovanjsko pravico tud P
funkcionarji družbenopolitičnih organizacij, med drugim tud'
funkcionarji ZKS.
,
Vsi imetniki stanovanjske pravice pa imajo od 20. 10. 1991,eđdcl
20.10.1993 pravico odkupiti stanovanje s popustom ne 9 V
na to, kateri organ jim je, tudi na podlagi takrat veljavni
zakonodaje, to pravico dodelil.
L

Glede vrnitve stanovanj od bivših funkcionajrev ZKS odgovaf'JJ
jamo, da so bili stanovanja dolžni vrniti samo tisti 'un£cjjl
onarji, ki so imeli stanovanja v začasni uporabi. Vsa taksnfl
stanovanja so bila s strani teh funkcionarjev tudi vrnjena, r
c
a

Vprašanje v zvezi z razrešitvijo načelnika RŠT£j2
si

ZMAGO JELIČNIČ, poslanec Slovenske nacionalne *tranl
u[l!
Je predsednika vlade vprašal glede na obrazložitev, da Jna v|
general major Janez Slapar razrešen dolžnosti nače| 1i's ^
Republiškega štaba za TO In zastopnika poveljnika TO '
na predlog ministra za obrambo Janeza Janše, sklicuje u
na 52. člen Zakona o obrambi In zaščiti.
d<

Ker Je minister za obrambo Janez Janša, vseskozi P01"!*^
Jal, da za omenjeno funkcijo velja Zakon o vladi, sprašul
^
predsednika Vlade, kakšno sankcijo Je sprožil, g'B°?' nj
dejstvo, da Je minister razrešitev predlagal v skladu z
i,
nom o obrambi in ne v skladu z Zakonom o vladi.
d
b,
Vlada mu je odgovorila:
J&
V zvezi z zastavljenim vprašanjem daje Vlada sledeče p°iaS p
nilo:
b

S sprejemom zakona o vladi (Ur. I. RS št. 4/93) so'
določene nejasnosti z vidika uporabe tega zakona v p l5/gi)i n
z določbami zakona o obrambi in zaščiti (Ur. I. RS> ®nxe|niK'di
To velja tudi za postopek imenovanja in razrešitev n
Republiškega štaba za teritorialno obrambo. R^resi £a $ tj,
njega in imenovanje novega načelnika Republiškega
teritorialno obrambo je bila opravljena skladno taK
v|fl(jn
nom o obrambi in zaščiti kot z zakonom o Vladi, saj i
WP|
predlog obravnavala in k njemu dala tudi soglasj - Qvr
podlagi je bila nato izvršena razrešitev prejšnjega in
v(
nje novega načelnika.
i<
t
j.1"
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije Je odgov°r p
^
vilo Ministrstvo za obrambo.
^

poročevalca

Kaj bo s stanovanji nekdanje JLA?
4'
3 RUDI MOGE, poslanec LDS, i« vprašal:
AH je Ministrstvo za obrambo Republike Sloveni|e pred
<otemeljnimi sodliči na območ|u Republike Slovenije sprožilo
o-Postopke za Izpraznitev vseh stanovanj, za katera je JLA
ij- Izdajala odločbe o dodelitvi v uporabo po 25.6.1991? V prilameru, da tega nI storilo, kateri kriteriji so ga vodili pri
o-odločanju, zoper koga sprožiti postopek na Izpraznitev teh
zs*tanovanJ. Ali bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovele ni|e dosledno zahtevalo prisilno Izvršitev vseh sodnih
iz odločb, ki se bodo glasile na izpraznitev teh stanovanj? Če
a-toga ne bo Izvajalo v vseh primerih, katerih kriteriji ga bodo
so vodili pri odločitvi, zoper koga zahtevati prisilno izvršbo?
Ministrstvo za obrambo mu je odgovorilo:
ri- 2 navedenim dopisom ste nam odstopili poslanska vprašanja,
in W jih je pisno postavil Rudi Moge, poslanec LDS v Državnem
zt zboru Republike Slovenije. Kot je mogoče razbrati iz naslova
m In vsebine dopisa, zanima poslanca problematika vojaških
stanovanj nasploh, predvsem pa ali je Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije pred pristojnimi sodišči sprožilo
id Postopke za izpraznitev vseh stanovanj, s katerimi je JA nezakonito razpolagala po 25. 6. 1991 in ali bo ministrstvo
dosledno zahtevalo prisilno Izvršitev vseh pravnomočnih
sodb? Poslanec je postavil tudi vprašanje, po katerih kriterijih
dc'e je ministrstvo ravnalo v primerih, ko ni vlagalo tožb, pa bi
dflln moralo in po katerih kriterijih se namerava ministrstvo
n^avnati v primerih izvršljivih sodb?
Najprej poudarjamo, da so pri razumevanju problematike
a'^zakonitih vselitev in odkupa vojaških stanovanj izredno
ci Pomembne nekatere določbe ustavnega zakona za izvedbo
n«'erneljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
^Publike Slovenije (Ur. list RS, letnik I, ŠT. 1-6/91 z dne 25. 6.
s takojšnjim pričetkom veljavnosti). Tako je iz 9. člena
ranega ustavnega zakona razvidno, da Jugoslovanska
r
® mada po 25. 6. 1991 ni mogla več zakonito razpolagati
-'1 nepremičninami (tudi vojaškimi stanovanji) na območju
} ^publike Slovenije, kajti upravljanje z njimi je, od tega
-fatuma dalje, prevzela Republika Slovenija, konkretneje Mlni'irstvo za obrambo Republike Slovenije. V vseh znanih primetorej, ko ugotovimo, da je Jugoslovanska armada po 25.6.
bil | 91 dodelila posamezniku stanovanje z nezakonitim aktom,
z
*'n»a Izpraznitev
°P0r stanovanja.
posameznika pred pristojnim sodiščem tožbo
iS,
H®,avni
zakon pa z 9. členom ni postavil samo časovne meje
atere
je Jugoslovanska armada lahko razpolagala s sta''
o;TisMm
'ondorT|i temveč je v 16. členu določil tudi, da tuje
,<f
na ne rem
ntn
P iCninah na območju Republike Slovenije ne
niai 0bprpo
'dot,itiu lastninske pravice, razen na podlagi dedovaw
iak
9°i dejanske vzajemnosti. Te določbe ustavnega
na
ci"° , so po našem mnenju izrednega pomena za privatizah v
bami ki• nim°iaških stanovanjskih hiš in stanovanj, saj z oseDan, ,
ajo državljanstva Republike Slovenije, ne skleUpoproda nih
C°K
i
P°9°db, oziroma tudi s tistimi državljani
aS
Prav" 0 Slovenije ne, na katere so te osebe »prenesete«
odkupa vojaškega stanovanja. Privatizacijastanobivjf ' c J inin stanovanj
prevzetih od organov In organizacij
30
lal'^S «» 61/92
Izvaja na podlagi uredbe vlade (Ur. list
-a'»klan no
) Iz katere je razvidno, da se lastninjenje izvaja
jl)l9/9?. s stanovanjskim zakonom (Ur. list RS, štev. 10/91-1,
11 k i doio* P°'°g tega pa je v drugem odstavku 2. člena uredbe
ei^l Inki5e dodatni pogoj, da se stanovanja prevzeta od JLA,
iZidotjoi-ena dodeljena
po 6. 1. 1991, prlvatizirajo le, če so bila
v
Jnijl J epub
skladu
s predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveki
" Sloveniji je v tem času in ob upoštevanju tudi
ad'1. 0H<,I
twaviiniu 0 4' ilena že citiranega ustavnega zakona, veljal
,>JLa /W| ii dodeljevanju stanovanj iz stanovanjskega sklada
v
Stev 5/86 ,ako
Prašliiu raz
'
)
- da ministrstvo za obrambo šteje kot
nova„ 'v5im
P°laganja Jugoslovanske armade z vojaškim sta,0
„litiela p d,a"dom v času od 6.1.1991 do 25. 6.1991, če so
' ySkan*iciJJ,?|ud
®ski go
zakon
o zagotavljanju
Jugosloarmadi
(Ur.
list SFRJ, štev.stanovanj
84/90) hvkateremu
UD
na
^
Republike Slvoenije.nl dala soglasja In pravilnik
leC

^č^c

o stanovanjih v Jugoslovanski ljudski armadi (VUL, štev. 9/91).
Vsak primer takega razpolaganja se posebej proučuje, glede
na ugotovitve pa bodo tudi v takih zadevah praviloma vložene
tožbe.
Upoštevajoč navedeno, torej Ministrstvo za obrambo ne
namerava sklepati kupoprodajnih pogodb s tistimi zakonitimi
imetniki stanovanjske pravice, ki niso državljani Republike
Slovenije, oziroma s tistimi slovenskimi državljani, na katere
so ti imetniki stanovanjske pravice »prenašali« pravice do
odkupov vojaških stanovanj. Nedvomno pa bomo morali,
skladno z ustreznimi določili stanovanjskega zakona, s posameznimi zakonitimi imetniki stanovanjske pravice, v takih
primerih sklepati najemne pogodbe.
V zvezi s konkretnimi vprašanji pa poudarjamo, da bomo pri
odločanju o tem, zoper koga bo vložena tožba, spoštovali
izključno veljavne materialne in procesne predpise, opirajoč
se na razpoložljive podatke o posameznih nezakonitih vselitvah. Tako smo do sedaj vložili cca 1000 civilnih tožb pred
pristojnimi sodišči, dosledno upoštevajoč veljavne predpise
in v nobenem primeru ne, saubjektivnih kriterijev. Rezultat teh
civilnih pravdnih postopkov je do sedaj 77 izvršljivih sodb,
izvršljivost preostalih sodb, ki smo jih doslej prejeli preko
Javnega pravobranilstva Republike Slovenije, pa spremljamo
sproti. Na podlagi ustreznih določb zakona o izvršilnem
postopku tudi nameravamo preko Javnega pravobranilstva
Republike Slovenije zagotoviti, da bodo izvršljive sodbe pristojnih sodišč, v okviru naših možnosti, dejansko realizirane.
Revizija najemne pogodbe med kranjsko porodnišnico in zasebnim zdravnikom je nujna
IRENA OMAN, poslanka Samostojne poslanske skupine,
pravi, da Je 31,5.1993 prejela odgovor na poslansko vprašanje v zvezi s škodljivo sklenjeno najemno pogodbo med
BGP Kranj in zasebnim plastičnim kirurgom. Ob koncu odgovora Je navedeno: »Glede na to, da pri sklepanju pogodbe
o oddaji poslovnih prostorov v najem, niso bila spoštovana
zakonska določila, je Ministrstvo za zdravstvo odredilo revizijo najemne pogodbe In bo o končani zadevi poročalo.«
Ker ginekologe v BGP Kranj o reviziji pogodbe ministrstvo ni
obvestilo In ker odgovor nI popolnoma Jasen, sprašuje, kdaj
(datum) je bila odrejena revizija sklenjene najemne
pogodbe In kdaj ministrstvo ocenjuje, bo postopek revizije
končan.
Ministrstvo za zdravstvo ji odgovarja:
V prilogi vam pošiljamo pogodbo o najemu poslovnih prostorov, ki jo je sklenil v. d. direktorja Bolnišnice za ginekologijo
in porodništvo Kranj z zasebnim zdravstvenim delavcem.
Skladno z določili Zakona o zavodih (Uradni list Republike
Slovenije, št. 12/91), so delovne organizacije, ki opravljajo
dejavnost zdravstva od 1. 4. 1991 dalje nadaljevale delo kot
zavodi, premoženje s katerim upravljajo pa je postalo lastnina
ustanovitelja. Skladno z zakonom o zdravstveni dejavnosti
(Uradni list Republike Slovenije, št. 9/92) je Vlada Republike
Slovenije na seji dne 11.3.1993 sprejela sklep o preoblikovanju Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj v javni
zdravstveni zavod.
Glede na to je premoženje, s katerim upravljajo zdravstveni
zavodi, lastnina Republika Slovenije, kar velja tako za vse
nepremičnine (vključno z nepremičninami, ki služijo za
skupne potrebe) kot tudi za celotno premično premoženje
oziroma opremo zavodov. Na podlagi izrecne določbe drugega odstavka 5. člen Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list Republike Slovenije, št. 4/93) upravlja z nepremičninami in drugim premoženjem Republike Slovenije njena
Vlada, razen če ni za posamezne nepremičnine s posebnim
zakonom drugače določeno. To pomeni, da zdravstveni
zavodi ne morejo samostojno kupovati in prodajati nepremičnin, s katerim upravljajo, prav tako pa brez izrecnega soglasja
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Vlade ne morejo teh nepremičnin dajati v najem ali zakup ali
na njih ustanavljati stvarnih pravic (hipoteke, služnosti).
Glede na navedeno ugotavljamo, da je bila sklenjena
pogodba o najemu poslovnih prostorov med javnim zavodom
Bolnišnice za ginekologijo in porodništvom Kranj in zasebnim
zdravstvenim delavcem brez pridobitve predhodnega
soglasja ustanovitelja. Predlagamo, da skladno z osmo alineo
II. točke sklepa o ustanovitvi Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve (št. 021-02/93-1/18 z dne 25. 1. 1993) o zadevi odločitve.

Bomo dobili
službo?

ustrezno

šolsko

inšpekcijsko

IGNAC POLAJNAR, poslanec SKD, je vprašal kaj je Ministrstvo za šolstvo in šport že storilo za oblikovanje inšpekcijske službe in kako opredeljuje vlogo take službe v šolskem
sistemu?
Prejel je naslednji odgovor omenjenega ministrstva:
V Ministrstvu za šolstvo in šport je v obravnavi delovno gradivo ZAKONA O ŠOLSKI INŠPEKCIJI, ki rešuje odprta vprašanja, navedena v poslanskem vprašanju g. Polajnarja. To, da
prihaja na dnevni red Vlade in Državnega zbora s precejšnjo
zamudo, utrjuje prepričanje o pomembnosti tega akta ter
daljnosežnosti posledic, ki jih bo prinesel.
Konceptualno bo zakon definiral nadzor nad zakonitostjo
dela v vseh javnih in drugih zavodih, ki izobražujejo za pridobitev javno veljavne izobrazbe ter nadzor nad z zakoni določenimi pogoj: za izvajanje drugih programov (npr. pogoji o izobrazbi). Zakon bo uredil organizacijo in pristojnosti šolske
inšpekcije urejal pa bo inšpekcijski nadzor na vseh ravneh
vzgoje in izobraževanja do univerzitetnega: predšolsko
vzgojo, osnovno, glasbeno in srednje izobraževanje, izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnajmi
v razvoju, domsko vzgojo in izobraževanje odraslih.
Zaradi nekaterih dilem ministrstvo trenutno usklajuje besedilo s Službo za zakonodajo Vlade Republike Slovenije. Ministrstvo bo zaradi pomembnosti in dolgoročnih posledic omenjenega zakona predlagalo vladi, da ta predlaga Državnemu
zboru redno in ne skrajšano proceduro, tako da je mogoče
pričakovati sprejetje tega akta jeseni 1993.

Zakaj pravosodno ministrstvo ne spoštuje dogovorjenega?
FRANC ZAGOŽEN, je v Imenu Slovenske ljudske stranke
opozoril, da državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije*
da upravičencem po Zakonu o denacionalizaciji ozlrom«
njihovim pravnim naslednikom omogoči vpogled In uporabo
dokumentov registrov zemljišč In zgradb splošnega ljudskega premoženja ter njihovih pravic na tujih nepremični'
nah, imenikov upraviteljev in uporabnikov, zbirko listin I"
vpisnik zbirke listin, ki so bili izdelani na podlagi 4. člen«
odloka o evidenci nepremičnin splošnega ljudskega premoženja (Uradni list LRS, št. 40/1957) In Navodila za izvajanj«
odloka o evidenci nepremičnin splošnega ljudskega premoženja (Uradni list LRS, št. 46/1957).
Glede na to, da je bil na ma|ski seji Državnega zbora sprejel
zgoraj navedeni sklep, prosim Vlado RS, da pove, zakal
Ministrstvo za pravosodje do sedaj ni omogočilo upravičencem vpogleda v navedene registre in zbirke listin.
Prejel je odgovor Ministrstva za pravosodje, ki se glasi:
Poslanska skupina Slovenske ljudske stranke je postavili
vprašanje, kje je shranjena evidenca splošnega Ijudskeg'
premoženja, izdelana na podlagi odloka o evidenci neprerrtic
nin splošnega ljudskega premoženja (Ur. list LRS, št. 40/57
in predlagala sprejem sklepa, da se upravičencem do denaci
onalizacije omogoči vpogled in uporabo te evidence. Minist'
stvo za pravosodje v zvezi z navedenim odgovarja:
Z Odlokom o evidenci nepremičnin splošnega ljudskega
pr»
moženja (Ur. list LRS, št. 40/57) je bila vzpostavljena obve5
nost vodenja evidence zemljišč in zgradb splošnega Iju®
3
skega premoženja in pravic na njih. Ta odlok so dopolni®"
'
izvedbena določila, vsebovana v Navodilu za izvajanje oc"°jr
o evidenci nepremičnin splošnega ljudskega premoženja (U
list LRS, št. 46/57). Po navedenih predpisih so bili za vodeni
evidence pristojni občinski ljudski odbori. Ti so bili v skiao
s 1. točko navodila dolžni opraviti dokončne vpise v regis
šele po uskladitvi zbranih podatkov z dejanskim stanjem
terenu. Po spremljanju te problematike s strani Ministrstva
pravosodje, dejansko in pravno stanje glede navedei
nepremičnin ni bilo nikoli popolno usklajeno, zato ta
denca v celotnem obsegu tudi ni bila vzpostavljena.
V letu 1974 se je, ob uveljavitvi zakona o zemljiškem kat3^
prenahala voditi, ustrezne spise pa naj bi prevzeli obci ^
geodetski organi (43. člen zakona o zemljiškem katastri
list SRS, št. 16/74).
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