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SLOVENIJE

Letnik XXII

SALONIT ANHOVO
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za prestrukturiranje proizvodnje v poslovnem sistemu
Salonit Anhovo (ZSPPSA)
- EPA 1510 - hitri postopek
ZAKON O ŠPORTU
Predlog zakona o športu (ZSpo)
- EPA 1067 - druga obravnava
ZAKON O VLADI
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-B)
- EPA 1536 - prva obravnava
MINISTRSTVA
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(ZODPM-?)
- EPA 1537 - prva obravnava
LOKALNA SAMOUPRAVA
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o lokalni samoupravi (ZLS-E)
„ •
- EPA 1545 - prva obravnava
MEDNARODNE LISTINE
- Predlog zakona o ratifikaciji Evropske listine lokalne samouprave (MELLS)
- EPA 1546 -Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije
o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega Izvršnega
sveta Skupščine federativne republike Jugoslavije do Vlade Republike Francije po sporazumu
z dne 28. junija 1984, 6. junija 1985, 28. novembra 1986, 15. septembra 1988 ter 28. junija 1984,
6. junija 1985 in 15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov (BFRSKD)
- EPA 1547 -Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture
in znanosti med Vlado Republike Slovenije In Vlado Arabske Republike Egipt (BEGIKZ)
- EPA 1549 - Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o zgodnji
Izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa
s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji (BATIRN)
- EPA 1550 '
- Predlog zakona o ratifikaciji varnostnega sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Združenih držav Amerike glede varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih vojaških podatkov (BUSVU)
- EPA 1551 - Predlog zakona o ratifikaciji garancije pogodbe med Republiko Slovenijo
In Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/B (MGPGSA)
- EPA 1552 .
UMIK PREDLOGA ZAKONA
o spremembi zakona o Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje (ZAPPNI-B)
- EPA 1527 - hitri postopek
PREMOŽENJSKE BILANCE
Premoženjske bilance Republike Slovenije in občin na dan 31. 12. 1994
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Predlog zakona o

ZAGOTAVLJANJU

SREDSTEV ZA

PRESTRUKTURIRANJE
POSLOVNEM
ANHOVO

SISTEMU

PROIZVODNJE

V

SALONIT

(ZSPPSA)

- EPA 1510 - hitri postopek

Skupina poslancev

poslovnem sistemu Salonit Anhovo že odločili za ukinitev
proizvodnje, niso pa finančno sposobni sami uvesti proizvodnje brezazbestnih vlaknocementnih izdelkov. Glede na
demografsko ogroženost in obmejno lego srednje soške
doline je tudi obrambni interes naše države v hitrem reševanju problema izgube delovnih mest.

Podpisani poslanci na podlagi 201. člena Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije predlagajo, da
Državni zbor obravnava in sprejme
- PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA
PRESTRUKTURIRANJE PROIZVODNJE V POSLOVNEM
SISTEMU SALONIT ANHOVO po hitrem postopku.

Breda Pečan, I. r.
Miloš Pavlica, I. r.
Igor Bavčar, I. r.
Žarko Pregelj, I. r.
Zoran Madon, I. r.
Miroslav Mozetič, I. r.
Borut Pahor, I. r.
,, Miroslav Geržina, I. r.
Marjan Poljšak, I. r.
Jožef Školč, I. r.
Marjan Podobnik, I. r.
Janez Podobnik, I. r.
Roberto Battelli, I. r.
Janez Jug, I. r.

Obravnava in sprejem zakona po hitrem postopku je utemeljena zlasti s stalno nevarnostjo nastajanja novih in
novih obolenj delavcev, zaposlenih v proizvodnji azbestcementnih izdelkov. Prav gotovo je varovanje zdravja prebivalcev izreden interes naše države. Zato bi bilo neodgovorno ob vedenju, da vsaka izpostavljenost azbestnemu
prahu lahko povzroči nastanek azbestoze, pljučnega raka
ali mezotelioma, odlagati ukinitev proizvodnje in uvesti
neškodljivo proizvodnjo na osnovi celuloznih vlaken.
Hitri postopek je utemeljen tudi z dejstvom, da so se v
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Predlog zakona o

ŠPORTU

(ZSpo)

- EPA 1067 - draga obravnava

Vlada Republike Slovenije je rta 202. seji dne 13. junija
1996 določila besedilo:
- PREDLOG ZAKONA O ŠPORTU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in
sklepov 39. seje Državnega zbora Republike Slovenije z
dne 23. 5. 1996 in 187. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o športu - druga obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- dr. Janko STREL, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

Vrhunski šport po tem zakonu je priprava in tekmovanje
športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in
perspektivnega razreda.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(Javni Interes v športu)

Šport invalidov po tem zakonu je dejavnost Invalidov vseh
starosti, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom.

Delovanje v športu je Interesno In prostovoljno.
Država in lokalne skupnosti skrbijo za uresničevanje javnega
interesa v športu.

3. člen
(uresničevanje javnega interesa)

2. člen
(obseg javnega Interesa)

Naloge v športu, določene v skladu s tem zakonom, se uresničujejo:
- z nacionalnim programom,
- s spodbujanjem in delnim zagotavljanjem pogojev za
opravljanje in razvoj športne dejavnosti,
- z zagotavljanjem sredstev iz državnega proračuna In iz
sredstev lokalnih skupnosti (v nadaljnjem besedilu: javna
sredstva),
- z načrtovanjem in vzdrževanjem javnih športnih objektov,
- s stimulativno davčno politiko,
- z določanjem posebnih pogojev za opravljanje posamezne
dejavnosti v športu, če to zahteva narava te dejavnosti.

Javni interes v športu obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena, zlasti na področju:
- športne vzgoje,
- športne rekreacije,
- kakovostnega športa,
- vrhunskega športa,
- športa invalidov.
Športna vzgoja po tem zakonu je dejavnost otrok in mladine,
ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega
vzgojno-lzobraievalnega programa, ne glede na njegovo
pojavno obliko.
Športna rekreacija po tem zakonu je športna aktivnost odraslih vseh starosti in družin.

4. člen
(naloge v športu)

Kakovostni šport po tem zakonu je priprava in tekmovanje
posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program vrhunskega športa in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje.

Naloge v športu lahko opravlja vsaka domača ali tuja fizična
ali pravna oseba kot pridobitno ali nepridobitno dejavnost, če
zakon ne določa drugače.
5
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II. NACIONALNI PROGRAM

8. člen
(Izvajalci)

5. člen
(nacionalni program)

Izvajalci po tem zakonu so:
- športna društva,
- nacionalne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih
ustanovijo društva za posamezna območja, Združenje slovenskih športnih zvez v Italiji, Slovenska športna zveza v
Avstriji in Zveza slovenskih športnih društev na Madžarskem,
- Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez,
- zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
- ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v
športu in so splošno koristne in neprofitne,
- vrtci, osnovne šole, poklicna šole, srednje tehnične in
srednje strokovne šole, gimnazije in druge splošne srednje
šole, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.

Javni interes v športu se opredeli z nacionalnim programom,
ki ga sprejme Državni zbor na predlog Vlade Republike Slovenije.
Pred določitvijo predloga nacionalnega programa iz prejšnjega odstavka tega člena si mora Vlada pridobiti mnenje
Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in osrednje
nacionalne športne zveze (v nadaljnjem besedilu: Olimpijski
komite Slovenije-Združenje športnih zvez).
6. člen
(vsebina)
Nacionalni program določa zlasti:
- izhodišča in usmeritve športa,
- vsebino in obseg posameznih pojavnih segmentov dejavnosti v športu, ki se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev, kot so športna vzgoja, športnorekreativna dejavnost,
vrhunski šport, športna dejavnost študentov in šport invalidov,
- razvojne in strokovne naloge v športu,
- upravljanje športa,
- okvirna merila za finančno ovrednotenje.

Športna društva In njihove asociacije imajo pod enakimi
pogoji prednost pri Izvajanju Nacionalnega programa.
Delovanje izvajalcev iz prvega odstavka tega člena poteka po
pravilih, ki jih izvajalci določijo s temeljnim aktom in v skladu
s tem zakonom.
Nacionalne športne zveze so odgovorne za razvoj športne
panoge, za katero so bile ustanovljene.

III. LETNI PROGRAM ŠPORTA

Če je za športno panogo ustanovljenih več nacionalnih športnih zvez, ima v skladu s tem zakonom določene pravice in
obveznosti le tista, ki je včlanjena v Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez ali v mednarodno športno zvezo
in izpolnjuje pogoje, ki jih določi Strokovni svet Republike
Slovenije za šport.

7. člen
(letni program)
Izvajanje nacionalnega programa se določi z letnim programom, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije.

9. člen
(normativi in standardi)

Letni program določa programe športa, ki se sofinancirajo iz
javnih sredstev, obseg in vrsto dejavnosti, potrebnih za njegovo uresničevanje, in obseg sredstev, ki se zagotovijo v
državnem proračunu.

Javna sredstva za izvajanje letnega programa se zagotavljajo
v skladu z normativi in standardi.

Okvirno razmerje v financiranju letnih programov športa
med državo In lokalno skupnostjo je 25 : 75.

Normative in standarde iz prejšnjega odstavka tega člena
določi minister. V postopku priprave si minister pridobi mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport.

Za uresničevanje nalog v športu se zagotavljajo javna sredstva za sofinanciranje naslednjih vsebin:
- interesna športna vzgoja otrok in mladine,
- športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport,
- športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (z
motnjami v razvoju),
- športna dejavnost študentov,
- kakovostni šport,
- vrhunski šport,
- športna rekreacija,
- šport invalidov,
- šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
- javni športni objekti,
- delovanje Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja
športnih zvez, zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva
za posamezne športne panoge (v nadaljnjem besedilu: nacionalne športne zveze) in drugih asociacij v športu ter izvedba
njihovih programov,
- informatika v športu,
- znanstvenoraziskovalna dejavnost v športu,
- založniška dejavnost v športu,
- propagandna dejavnost v športu,
- razvojnoraziskovalna dejavnost, meritve, analize in svetovanja,
- eksperimentalni programi v športu in
- mednarodna dejavnost v športu.

10. člen
(Javni razpis)
Izvajalce letnega programa izbere ministrstvo, pristojno za
šport (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na podlagi javnega
razpisa.
Izjemoma se lahko izbere izvajalce letnega programa brez
javnega razpisa, če gre za program, ki ga ni bilo mogoče
pravočasno načrtovati.
11. člen
(pogodba)
Z izvajalcem letnega programa sklene ministrstvo pogodbo.
S pogodbo o izvedbi športnih programov se določi:
- vsebina in obseg programa,
- čas realizacije programa,
- pričakovani dosežki,
- obseg sredstev, ki se zagotovijo iz državnega proračuna,
-druge medsebojne pravice in obveznosti.
12. člen
(izvršilni predpis)

Pred sprejemom letnega programa si mora Vlada pridobiti
mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport in
Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez.

Način in postopek izbora izvajalcev letnega programa, sofinaciranje in spremljanje izvajanja programov športa podrobneje
določi minister.

Letne programe sprejmejo tudi lokalne skupnosti.
poročevalec, št. 25

6

IV. STROKOVNI SVET

18. člen
(športni objekti)

13. člen
(•trakovni svet)

Športni objekti po tem zakonu so urejene in opremljene
površine in objekti, ki so namenjeni za športne aktivnosti.

Za odločanje o strokovnih zadevah v športu ter za strokovno
pomoč pri sprejemanju odločitev in pri pripravi predpisov
Vlada Republike Slovenije ustanovi Strokovni svet Republike
Slovenije za šport (v nadaljnjem besedilu: strokovni svet).

19. člen
(javni športni objekti)
Javni športni objekti po tem zakonu so športni objekti, ki so
državna lastnina ali lastnina lokalnih skupnosti.

Predsednika in člane strokovnega sveta imenuje Vlada za
šest let in so lahko ponovno imenovani.

20. člen
(pravica do uporabe javnih športnih objektov)

14. člen
(organ!zaci|a delovanja)

Organizacija in način dela strokovnega sveta se uredita s
poslovnikom, ki ga sprejme strokovni svet z večino glasov.

Društva, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo, imajo pravico
do uporabe javnih športnih bbjektov v skladu s pogodbo, ki jo
sklenejo z lastnikom.
21. člen
(privatizacija)

15. člen
(sestava)

Privatizacija javnih športnih objektov se uredi s posebnim
zakonom.

Strokovni svet ima predsednika in štirinajst članov. Vlada jih
imenuje izmed uveljavljenih strokovnjakov s področja športne
vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa in vrhunskega športa, ter Iz vrst zasebnikov oziroma podjetnikov na
področju Športa, od tega šest na predlog Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez In enega na predlog
nacionalnih športnih zvez, ki niso vključene v Olimpijski
komite Slovenije-Združenje športnih zvez.

22. člen
(mreža javnih športnih objektov)

Za posamezna področja svojega delovanja lahko strokovni
svet oblikuje komisije, ekspertne skupine in druga telesa.

Mreža javnih športnih objektov obsega obstoječe javne
športne objekte, merila za načrtovanje novih in za posodobitev obstoječih javnih športnih objektov.
Ministrstvo pripravi mrežo javnih športnih objektov kot podlago za prostorsko načrtovanje in predlog športnih objektov,
ki so v zasebni lastnini.

Predsednika imenuje strokovni svet izmed sebe.

Strokovno podlago za mrežo iz prejšnjega odstavka tega
člena določi minister, pristojen za šport, v soglasju z ministrom, pristojnim za prostor in eventuelno drugim pristojnim
ministrom.

16. člen
(pristojnosti)
Strokovni svet:
- določa programe usposabljanja za opravljanje strokovnih
del v športu in nosilce usposabljanja ter način preverjanja
usposobljenosti,
- določi ustrezno strokovno izobrazbo za strokovne delavce
v športu,
- ugotavlja in določa, katera nacionalna športna zveza ima
pooblastilo iz četrtega odstavka 8. člena tega zakona,
- določi kriterije za kategorizacijo vrhunskih športnih dosežkov in čas trajanja naziva vrhunski športnik,
ter
daje mnenja in predloge:
- k določitvi predloga nacionalnega programa,
- k določitvi nalog v športu,
- k letnemu programu,
- k normativom in standardom za izvajanje letnega programa,
- k postopku za preverjanje uživanja nedovoljenih poživil,
- k predlogom zakonov in drugi)} predpisov, ki zadevajo
področje športa,
- in k drugim strokovnim nalogam nacionalnega pomena.

Ministrstvo vodi razvid obstoječih športnih objektov.
23. člen
(namembnost)
Javni športni objekt se mora-uporabljati v javno dobro in za
namen, za katerega je bil zgrajen in urejen.
O spremembi namembnosti javnega športnega objekta, ki je
občinska lastnina, odloči občinski svet.
Če se javnemu športnemu objektu spremeni namembnost, se
mora zagotoviti nadomestni javni športni objekt.
24. člen
(sprememba upravljalca)
K spremembi upravljalca javnega športnega objekta, ki je
občinska lastnina, daje soglasje občinski svet.
25. člen
(prednost pri uporabi)

Strokovni svet posreduje mnenja in predloge iz prvega
odstavka tega člena ministru in Vladi.

športna društva, ki Izvajajo letni program, imajo za izvajanje
nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov pred drugimi Izvajalci.

Strokovne in administrativne naloge za strokovni svet opravlja ministrstvo, po pooblastilu pa tudi druga ustrezna strokovna organizacija.

Obvezni in interesni šolski programi športne vzgoje, ki se
izvajajo v javnih športnih objektih, imajo prednost pred izvajalci letnega programa.

17. člen
(odbor za šport)

26. člen
(normativi, standardi, priporočila)

Za odločanje o strokovnih zadevah na področju športne
vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega
športa in športa Invalidov v lokalni skupnosti ter za strokovno
pomoč pri sprejemanju odločitev na področju športa lahko
občinski svet ustanovi odbor za šport.

Normative, standarde in priporočila za načrtovanje, gradnjo,
opremljanje in vzdrževanje športnih objektov, ki jih uporabljajo izvajalci letnega programa, predpiše minister po pridobljenem mnenju ministra, pristojnega za prostor.
7
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mnenju Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih
zvez, Fakultete za šport in pristojne nacionalne športne zveze.

Normativi, standardi in priporočila iz prvega odstavka tega
člena se upoštevajo tudi za športne objekte, ki so zasebna
lastnina in v katerih se izvaja profitna dejavnost v športu.

32. člen
(vzgojnoizobraževalno delo na področju športne vzgoje)

VI. JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT
27. člen
(Javni zavod)

Kdor opravlja vzgojnoizobraževalna dela na področju športne
vzgoje in je v rednem delovnem razmerju, mora imeti visokošolsko izobrazbo športne smeri.

Javne zavode za šport (v nadaljnjem besedilu: zavod) lahko
ustanovi republika in lokalna skupnost za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih
del.

33. člen
(strokovni izpit)
Strokovni delavec, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo in
neposredno opravlja vzgojnoizobraževalno delo, po končanem pripravništvu opravlja strokovni izpit.

Soustanovitelji zavodov so lahko tudi druge pravne in fizične
osebe.

Podrobnejše določbe o strokovnem izpitu predpiše minister.

28. člen
(pristojnost)

34. člen
(potrdilo o usposobljenosti)

Dejavnosti zavoda so:
- spremljanje in analiza nalog v športu ter izvajanje letnih
programov lokalne skupnosti,
- dajanje pobud in predlogov ustanoviteljem za izboljšanje
stanja v športu,
- priprava strokovnih gradiv za ustanovitelje,
- opravljanje strokovnih, administrativnih in tehničnih nalog
za potrebe osrednje športne zveze na lokalni ravni,
- sodelovanje pri izvajanju programov športne vzgoje otrok
in mladine,
- dajanje strokovne in organizacijske pomoči izvajalcem letnega programa,
- sodelovanje z upravnimi organi, strokovnimi institucijami in
teami,
- načrtovanje izobraževanja in usposabljanja strokovnih
delavcev za delo v športu,
- svetovanje pri načrtovanju, obnovi, izgradnji in upravljanju
javnih športnih objektov,
- zbiranje in dajanje podatkov za potrebe informatike v
športu.

Strokovni delavec, ki je ustrezno usposobljen, pridobi potrdilo o usposobljenosti.
Potrdilo o usposobljenosti izda nosilec usposabljanja.
35. člen
(licenca)
Na podlagi potrdila o usposobljenosti izda licenco za opravljanje strokovnega dela Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez.
Kriterije za izdajanje licenc iz prejšnjega odstavka tega člena
pripravi Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez
na predlog ustrezne nacionalne športne zveze.
36. člen
(napredovanje)
Strokovni delavci v športu, ki imajo višjo izobrazbo športne
smeri in so v rednem delovnem razmerju, lahko napredujejo v
naziva:
- mentor in
- svetovalec.

29. člen
(svet)
Zavod upravlja svet zavoda.
Svet zavoda sestavljajo predstavniki:
- ustanovitelja,
- delavcev zavoda in
- izvajalcev letnega programa.
i
Sestavo, način imenovanja ali izvolitve članov sveta zavoda,
trajanje mandata in pristojnosti sveta zavoda se določi z
aktom o ustanovitvi.

Strokovni delavci v športu, ki imajo visoko izobrazbo športne
smeri in so v rednem delovnem razmerju, pa tudi v naziv:
- svetnik.
Pogoje, način in postopek za napredovanje v nazive iz prvega
in drugega odstavka tega člena določi minister.
37. člen
(gostujoči tuji strokovni delavci)

VII. STROKOVNI DELAVEC V ŠPORTU

Gostujoči tuji strokovni delavci, ki za določen čas opravljajo
dele programa v športu ali sodelujejo pri izvajanju teh programov, morajo izpolnjevati pogoje, ki se zahtevajo za to delo v
Sloveniji.

30. člen
(strokovni delavec)
Strokovni delavec v športu je tisti, ki opravlja v športu vzgojnoizobraževalna ali strokovnoorganizacijska dela (v nadaljnjem besedilu: strokovna dela).

VIII. ZASEBNO DELO V ŠPORTU
38. člen
(zasebni športni delavec)

Strokovni delavec v športu mora imeti ustrezno strokovno
izobrazbo oziroma ustrezno usposobljenost.

Posameznik lahko opravlja naloge v športu kot zasebni
športni delavec, če je vpisan v razvid zasebnih športnih delavcev pri ministrstvu.

31. člen
(izvršilni predpis)
Ustrezno izobrazbo iz drugega odstavka prejšnjega člena
tega zakona določi strokovni svet po pridobljenem mnenju
Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez in
Fakultete za šport.

V razvid iz prejšnjega odstavka se lahko vpiše, kdor izpolnjuje
naslednje pogoje:
- da ima ustrezno izobrazbo ali ustrezno usposobljenost za
opravljanje te dejavnosti,
- da ni v rednem delovnem razmerju,
- da ima licenco za opravljanje dejavnosti v športu, če je
predpisana,

Ustrezno usposobljenost iz drugega odstavka prejšnjega
člena tega zakona določi strokovni svet po pridobljenem
poročevalec, št. 25
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- nezgodnega zavarovanja,
- porodniškega varstva,
- pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
- prilagoditve opravljanja obveznosti iz izobraževalnega programa.

- da mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje
te dejavnosti,
- da obvlada slovenski jezik,
- da ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
Podrobnejše pogoje za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev in vodenje tega razvida predpiše minister.

Postopek pridobitve in čas trajanja pravic iz prvega odstavka
tega člena predpiše minister.

39. člen
(poklicni športnik)

45. člen
(prispevki iz državnega proračuna)

Posameznik lahko opravlja naloge v športu kot pokljcni športnik, če je vpisan v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu.
V razvid iz prejšnjega odstavka se lahko vpiše, kdor izpolnjuje
naslednje pogoje:
- da je dopolnil starost 15 let,
- da je aktiven športnik,
- da ni v rednem delovnem razmerju,
- da ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Vrhunskemu športniku se na njegovo zahtevo odobri plačilo
prispevkov iz državnega proračuna za obvezno zdravstveno
zavarovanje, za nezgodno zavarovanje, za porodniško varstvo
ter za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje od
najnižje pokojninske osnove,-če izpolnjuje naslednje pogoje:
- da pridobi naziv vrhunskega športnika svetovnega razreda,
- da njegovi dohodki ne presegajo trikratnega povprečnega
osebnega dohodka v Sloveniji.

Podrobnejše pogoje za vpis v razvid poklicnih športnikov in
vodenje tega razvida predpiše minister.

Podrobnejše pogoje in postopek za odobritev plačila prispevkov predpiše Vlada Republike Slovenije.

40. člen
(vpis v razvid)

O zahtevi za odobritev plačila prispevkov odloči minister.
Pogoje iz prvega odstavka tega člena se ugotavlja vsako leto.

O zahtevi za vpis v razvid iz 38. in 39. člena tega zakona odloči
minister v roku enega meseca po predložitvi dokazil o izpolnjevanju pogojev.
41. člen
(sprememba pogojev za vpis v razvid)

46. člen
(dolžnosti)
Vrhunski športnik se mora:
- na povabilo udeležiti nastopov reprezentanc Republike
Slovenije,
- ravnati v skladu z mednarodnimi pravili in pravili nacionalnih športnih zvez ter normami športne etike in morale.

Zasebni športni delavec In zasebni športnik morata sporočiti
spremembo v zvezi s pogoji za vpis v razvid zasebnih športnih
delavcev ali v razvid zasebnih športnikov najkasneje v roku 15
dni po nastanku spremembe.

Vrhunskemu športniku, ki neupravičeno ne izpolnjuje svojih
dolžnosti, lahko minister po pridobljenem mnenju ustrezne
nacionalne športne zveze omeji ali odvzame pravice, ki mu
pripadajo iz naziva vrhunski športnik.

Zasebni športni delavec ali poklicni športnik se izbriše iz
^razvida zasebnih športnih delavcev ali poklicnih športnikov
na svojo zahtevo ali po uradni dolžnosti, če ministrstvo ugotovi:
- da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev,
- da mu je s pravnomočno odločbo izrečena prepoved opravljanja dejavnosti v športu,
- da se ne ravna v skladu z mednarodnimi pravili in pravili
nacionalnih športnih zvez ter v skladu z normami športne
etike.

X. ZDRAVSTVENO VARSTVO ŠPORTNIKOV
47. člen
(zagotovitev zdravstvenega varstva)

IX. ŠPORTNIK IN VRHUNSKI ŠPORTNIK

Izvajalci letnega programa morajo zagotoviti, da se s športom
ukvarjajo le zdravstveno sposobne osebe.

42. člen
(športnik)
Športnik po tem zakonu je vsaka fizična oseba, ki je registrirana pri nacionalni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih športnih zvez.

48. člen
(zdravstveni pregledi)

43. člen
(vrhunski športnik)

Predhodni in obdobni zdravstveni pregledi, ki jih financira
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, so obvezni za
športnike, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih
športnih zvez.

Naziv vrhunskega športnika pridobi državljan Republike Slovenije, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti.

Natančnejše pogoje za opravljanje preventivnih zdravstvenih
pregledov določi minister, pristojen za zdravstvo v soglasju z
ministrom, pristojnim za šport.

Kriterije za vrhunski športni dosežek iz prvega odstavka in čas
trajanja naziva določi strokovni svet na predlog Olimpijskega
komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez.

49. člen
(treniranje, tekmovanje)
Nihče ne sme od športnika zahtevati, da trenira ali tekmuje v
času bolezni ali poškodbe.

Naziv iz prvega odstavka tega člena dodeli Olimpijski komite
Slovenije-Združenje športnih zvez na podlagi kriterijev iz
drugega odstavka tega člena.

50. člen
(mednarodna pravila)

44. člen
(pravice)

Športniki, organizatorji ali prireditelji tekmovanj, izvajalci letnega programa in pristojni zdravstveni delavci morajo spoštovati določila Evropske konvencije proti dopingu in določila
Mednarodnega olimpijskega komiteja.

Vrhunski športnik lahko pridobi pravico do:
- zdravstvenega zavarovanja,
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51. člen
(izvršilni predpis)

2. izdelati in predložiti ministrstvu študijo o organizaciji in
financiranju prireditve,

Postopek za preverjanje uživanja nedovoljenih poživil predpiše minister po pridobljenem mnenju strokovnega sveta in
Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenje športnih zvez.

3. pridobiti soglasje ustrezne nacionalne športne zveze, če za
prireditev ne kandidira nacionalna športna zveza,
4. pridobiti predhodno soglasje za vložitev kandidature pri
mednarodni športni zvezi ter soglasje za morebitno sofinanciranje iz republiških sredstev od:
- Državnega zbora Republike Slovenije za olimpijske igre, za
mediteranske igre in univerziade,
- Vlade Republike Slovenije za svetovna in evropska prvenstva,
- ministra za svetovne pokale, grand prix mitinge in turnirje.

XI. ŠPORTNE PRIREDITVE
52. člen
(športne prireditve)
Športne prireditve po tem zakonu so organizirana športna
srečanja in tekmovanja.
53. člen
(varnost udeležencev)

Pogoji iz prvega odstavka tega člena veljajo za vse velike
mednarodne športne prireditve, tudi če organizator sam
zagotovi sredstva.

Organizator športne prireditve mora za vse udeležence in
gledalce poskrbeti za varnost in zagotoviti nujno medicinsko
pomoč.

Podrobnejše pogoje o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki Sloveniji predpiše
Vlada.

Organizator športne prireditve mora zavarovati svojo odgovornost za varnost udeležencev in gledalcev.

XII. INŠPEKCIJA V ŠPORTU

54. člen
(točenje alkoholnih pijač)

60. člen
(inšpekcija v športu)

V športnem objektu, v katerem poteka športna prireditev, je
prepovedano točenje alkoholnih pijač eno uro pred začetkom
in v času športne prireditve.

Inšpekcija v športu opravlja nadzor nad:
- izpolnjevanjem pogojev za opravljanje nalog v športu nacionalnega pomena,
- namensko porabo javnih sredstev,
- upravljanjem in namensko uporabo javnih športnih objektov,
- izpolnjevanjem standardov in normativov za izvajanje letnega programa,
- izpolnjevanjem z zakonom določenih pravil za organizacijo
tekmovanj,
- opravljanjem prehodnih in obdobnih zdravstvenih pregledov,
- zlorabo osnovnih človekovih pravic športnikov.

55. člen
(osebe, ki so pod vplivom alkohola)
Organizator ne sme dovoliti vstopa na tekmovanje osebam, ki
so pod vplivom alkohola.
56. člen
(kafenje)
V zaprtem prostoru, kjer poteka športna prireditev, je kajenje
prepovedano.
56 a. člen
(reklamiranje zdravju škodljivih proizvodov)

61. člen
(Inšpektorat za šolstvo in šport)

Na športnih prireditvah je prepovedano objavljanje, prikazovanje in kakršnokoli reklamiranje zdravju škodljivih proizvodov.
57. člen
(pirotehnična in druga sredstva)

Inšpekcijo opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo
in šport (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat).
62. člen
(letni program dela)

Na športno prireditev je prepovedano prinašati in tam uporabljati pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih bi bila
ogrožena varnost športnikov in gledalcev.

Glavni inšpektor v soglasju z ministrom določi letni program
dela inšpektorata v športu in organizira njegovo izvedbo.

58. člen
(velike mednarodne športne prireditve)

63. člen
(Inšpektorji za šport)

Velike mednarodne športne prireditve po tem zakonu so:
-

Nadzor v mejah pristojnosti opravljajo inšpektorji za šport (v
nadaljnjem besedilu: inšpektor).

olimpijske fgre,
mediteranske igre,
univerziade,
svetovna in evropska prvenstva (tudi mladinska),
svetovni pokali,
grand prix mitingi in turnirji.

Inšpektor mora imeti najmanj visoko izobrazbo in 7 let delovnih izkušenj v športu ter opravljen strokovni izpit za inšpektorja.
Inšpektor mora vsako četrto leto opraviti preizkus strokovne
usposobljenosti. Vsak preizkus se lahko opravlja največ dvakrat.

59. člen
(kandidiranje in organiziranje velikih
mednarodnih športnih prireditev)

Če inšpektor ne opravi preizkusa iz prejšnjega odstavka,
predlaga glavni inšpektor njegovo razrešitev.

Potencialni organizatorji velikih mednarodnih športnih prireditev na območju Republike Slovenije morajo:

Vsebino in postopek opravljanja strokovnega izpita in preizkusa strokovne usposobljenost inšpektorjev predpiše minister.

1. oblikovati iniciativno telo za celostno pripravo kandidature
za izpeljavo prireditve,
poročevalec, it. 25
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64. člen
(šolska inšpekcija)

dokumentacijo, na podlagi katere so bili zbrani osebni podatki.

Nadzor v športu se opravlja v skladu z zakonom, ki ureja
šolsko inšpekcijo, če ni s tem zakonom drugače določeno.

XIV. KAZENSKE DOLOČBE
69. člen

XIII. INFORMATIKA V ŠPORTU

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek:

65. člen
(razvid)

- delodajalec, ki zaposli posameznika, ki nima ustrezne strokovne izobrazbe ali ni ustrezno usposobljen za opravljanje
strokovnih del v športu (drugi odstavek 30. člena in 32. člen),
- pravna oseba, ki ne poskrbi za izvajanje aktivnega zdravstvenega varstva športnikov, ki nastopajo na uradnih tekmovanjih nacionalnih športnih.zvez (prvi odstavek 48. člena),
- pravna oseba ali posameznik, ki od športnika zahteva, da
trenira ali tekmuje v času bolezni ali poškodbe (49. člen),
- športnik, organizator oziroma prireditelj tekmovanj, izvajalec letnega programa ali pristojni zdravstveni delavec, ki ne
ravna v skladu s pravili Evropske konvencije proti dopingu in
pravili mednarodnega olimpijskega komiteja (50. člen),
- pravna oseba, ki ne poskrbi za varnost in ne zagotovi nujne
medicinske pomoči na športni prireditvi (prvi odstavek 53.
člena),
- pravna oseba, ki ne zavaruje svoje odgovornosti za varnost
udeležencev tekmovanj in gledalcev (drugi odstavek 53.
člena),
- pravna oseba, če toči alkoholne pijače v nasprotju z 54.
členom, dovoli vstop osebam, ki so pod vpivom alkohola v
nasprotju s 55. členom, ne prepove kajenja v nasprotju s 56.
členom, dovoli prinašati na tekmovanje in tam uporabljati
pirotehnična ali druga sredstva, zaradi katerih bi bila ogrožena varnost športnikov, gledalcev ali drugih udeležencev
športne prireditve v nasprotju s 57. členom, ki dovoli reklamiranje zdravju škodljivih proizvodov v nasprotju s 56. a
členom.

Za organizirano in sistematično spremljanje stanja v športu in
njegovega razvoja ter za vodenje dolgoročne politike razvoja
v športu vodi ministrstvo (v nadaljnjem besedilu: upravljalec
razvidov) naslednje evidence (v nadaljnjem besedilu: razvid):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

razvid vrhunskih in drugih športnikov,
razvid poklicnih športnikov,
razvid zasebnih športnih delavcev,
razvid strokovnih delavcev v športu,
razvid izvajalcev letnega programa,
razvid športnih objektov,
razvid velikih mednarodnih športnih prireditev v Sloveniji,
razvid javnih zavodov v športu.

Razvid vrhunskih in drugih športnikov obsega: ime in priimek,
spol, rojstne podatke, prebivališče, športno panogo, stopnjo
kategorizacije, športne rezultate, doseženih na uradnih mednarodnih tekmovanjih in državnih prvenstvih.
Razvid poklicnih športnikov obsega: ime in priimek, spol,
rojstne podatke, prebivališče, športno panogo.
Razvid zasebnih športnih delavcev obsega: ime in priimek,
spol, rojstne podatke, prebivališče, področje športne dejavnosti, strokovno izobrazbo ali usposobljenost.
Razvid strokovnih delavcev v športu obsega: ime in priimek,
spol, rojstne podatke, prebivališče, naziv delodajalca, strokovno izobrazbo ali usposobljenost.

Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
druge, tretje, pete, šeste ali sedme alinee prejšnjega odstavka
tega člena.

Razvid izvajalcev letnega programa obsega: ime, sedež, ime
in priimek zastopnika, naziv športne panoge ali dejavnosti.

70. člen

Razvid športnih objektov obsega: zemljiškoknjižni izpisek,
ime in naslov lastnika, homologacijo športnega objekta, pregledni nulti karton objekta.

Z denarno kaznijo najmanj'30.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek zasebni športni delavec in poklicni športnik, če v
določenem roku ne sporočita spremembe v zvezi s pogoji za
vpis (41. člen).

Razvid velikih mednarodnih športnih prireditev obsega:
športno panogo, nivo, ime organizatorja, države udeleženke.

XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Razvid javnih zavodov v športu obsega: ime in sedež, ime in
priimek direktorja, njegov poklic in izobrazbo, ime in priimek
drugih zaposlenih, njihovi poklici in izobrazbo.

71. člen
(družbena lastnina)

66. člen
(uporaba razvidov)

Športni objekti, ki so družbena lastnina in v upravljanju društev, ki so na dan uveljavitve tega zakona opravljala dejavnost
v športu, postanejo z dnem uveljavitve tega zakona društvena
lastnina ob soglasju občinskega sveta in društva.

Osebni podatki iz prejšnjega člena se zbirajo, obdelujejo,
shranjujejo in posredujejo za potrebe upravljalca evidenc, v
drugih primerih pa le v skladu z zakonskimi predpisi.

Če občinski svet ali društvo ne da soglasja iz prvega odstavka
tega člena, postanejo športni objekti iz prejšnjega odstavka
občinska lastnina.

Pri izdelavi statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati tako, da identiteta vrhunskih in drugih
športnikov, poklicnih športnikov, zasebnih športnih delavcev
in strokovnih delavcev v športu ni razvidna.

Ostali športni objekti, ki so družbena lastnina, postanejo na
dan uveljavitve tega zakona občinska lastnina.

67. člen
(shranievan)e razvidov)
72. člen
(Izobrazba)

Razvidi iz 65. člena se trajno hranijo pri upravljalcu razvidov.
68. člen
(dokumentacija)

Strokovni delavec, ki ob uveljavitvi tega zakona ne izpolnjuje
s tem zakonom predpisanih pogojev o izobrazbi, lahko še
naprej opravlja vzgojno-izobraževalno delo na področju
športne vzgoje, če si v osmih letih po uveljavitvi tega zakona
pridobi predpisano izobrazbo.

Določila v zvezi z vodenjem, uporabo in shranjevanjem osebnih podatkov iz razvidov po tem zakonu se uporabljajo tudi za
11
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Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena lahko
delavec, ki ima za eno stopnjo nižjo izobrazbo, kot je predpisana s tem zakonom, pa ob uveljavitvi tega zakona opravlja
dela delavca v športni vzgoji že najmanj dvajset let, še naprej
opravlja delo na področju športne vzgoje.

76. člen
(strokovni svet)
Strokovni svet Repubilke Slovenije za šport se ustanovi v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Podzakonske akte za izvrševanje tega zakona sprejme strokovni svet najkasneje v devetih mesecih po ustanovitvi.

73. člen
(strokovni izpit)

77. člen
(prenehanje veljavnosti podzakonskega akta)
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Sklep o postopku
za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v
Republiki Sloveniji (UL RS, št. 64/93).
Do sprejema podzakonskega akta, ki je določen s tem zakonom, se uporablja izvršilni predpis, ki je veljal do uveljavitve
tega zakona, razen določb, ki so v nasprotju s tem zakonom.

Strokovni delavec, ki do uveljavitve tega zakona ni opravil
strokovnega izpita, lahko še naprej opravlja strokovna dela v
športu, če v dveh letih opravi strokovni izpit.
Strokovnemu delavcu se prizna strokovni izpit, ki ga je opravil
na področju vzgoje in izobraževanja.
74. člen
(vodenje razvidov)

78. člen
(prenehanje veljavnosti zakona)

Ministrstvo začne voditi razvide iz 65. člena tega zakona v
osemnajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
75. člen
(podzakonski akti)

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o svobodni menjavi dela na področju telesne kulture (UL SRS št
35/79).
79. člen
(uveljavitev)

Podzakonski akti za izvrševanje tega zakona morajo biti sprejeti najkasneje v enem letu od njegove uveljavitve.

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

OBRAZLOŽITEV
V 15. členu se v sestavo Strokovnega sveta doda tudi predDržavni zbor Republike Slovenije je prvič obravnaval predlog
stavnika zasebnikov oz. podjetnikov na področju športa.
Zakona o športu 23. maja 1996 na 39. seji in ga sprejel kol
primerno podlago za nadaljnjo pripravo zakona. Hkrati je
Sprememba 19. člena je redakcijska. Besedilo občinska lastzadolžil predlagatelja, da pri pripravi predloga zakona za
nina se nadomesti z besedilom lastnina lokalnih skupnosti.
drugo obravnavo upošteva sprejeta stališča in spremembe.
Glede na odločitev Državnega zbora Republike Slovenije so
za drugo obravnavo upoštevane naslednje spremembe in
dopolnitve:
V 1. členu je v prvem odstavku dodana ustreznejša jezikovna
rešitev pojma svobode.
V 2. členu je v okviru javnega interesa dodan poleg športne
vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega in vrhunskega
športa tudi šport invalidov. V skladu s tem je dopolnjen tudi
17. člen.
Definicija športne rekreacije je dopolnjena z aktivnostjo odraslih vseh starosti (tudi starejših občanov). V drugem odstavku
je jasneje ločen del, ki obravnava športno vzgojo v šolah od
dela, ki se nanaša na kakovostni in vrhunski šport.
DrugI odštavek 4. člena se črta, ker ni v skladu s prvim
odstavkom 1. člena.
Dodan je nov, tretji odstavek 7. člena, s katerim se opredeli
razmerje sofinanciranja iz javnih sredstev med državo in
lokalnimi skupnostmi.

Spremenjen je drugi odstavek 23. člena in 24. člen, kjer o
spremembi namembnosti javnega športnega objekta oz.
upravljalca javnega športnega objekta, ki je občinska lastnina, odloča občinski svet brez odbora za šport.

V 8. členu so med izvajalce letnega programa športa dodane
športne organizacije v zamejstvu. Vloga in pomen športnih
društev in njihovih asociacij se v novem, zadnjem odstavku
opredeli tako, da so jasni njihovi pogoji delovanja.

Predlagatelj je za drugo obravnavo zakona opravil še redakcijske popravke besedila, ki so posledica uskladitve besedila
in v nobenem primeru ne spreminjajo vsebine prvotnih reši-

Amandmaji Vlade Republike Slovenije

zagotavlja izvajanje nalog, opredeljenih v 1., 2. in 4. alinei 3.
člena.

V 25. členu se izpostavi vlogo športnih društev.
V 39. členu je naziv zasebnega športnika zamenjan z nazivom
poklicni športnik, kar se veže tudi na 41., 65., 66. In 70. člen.
V 45. členu se upošteva varianta in sicer, da se vrhunskemu
športniku odobri plačilo prispevkov iz državnega proračuna,
če njegovi dohodki ne presegajo trikratnega povprečnega
osebnega dohodka v Republiki Sloveniji.
Dodan je 56. a člen, ki govori o prepovedi reklamiranja
zdravju škodljivih proizvodov. In v skladu s tem je dodana
kazenska določba, in sicer v sedmi alinei 69. člena.
V 60. členu je dopolnjen nadzor nad zlorabo osnovnih človekovih pravic športnikov.

Amandma k 3. članu:

Amandma k 7. členu:

Besedilo tretje alinee se črta.

V četrtem odstavku se za besedilom: Za uresničevanje nalog v
športu doda besedilo, ki se glasi:
».opredeljenih z letnim programom«.

Obrazložitev:
Zagotavljanje iavnih sredstev ni naloga, temveč pogoj, ki
poročevalec, št. 25
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Obrazložitev:
Besedilo je dodano zaradi jasnosti.

»Športni objekti so za športno dejavnost opremljene in urejene površine in prostori«.

Amandma k 8. členu:

Obrazložitev:
Redakcijski popravek.

Črta se besedilo v šesti alinei prvega odstavka, ki se glasi:
»gimnazije in druge splošne srednje šole«

Amandma k 19. členu:

Obrazložitev:
Črtanje besedila v šesti alinei prvega odstavka je redakcijske
narave in v skladu z novo šolsko zakonodajo.

Za besedilom: »športni objekti, ki so« se črta nadaljnje besedilo in se doda novo, ki se glasi:

Besedilo četrtega odstavka se črta.

»bili deloma ali v celoti grajeni iz državnih sredstev ali iz
sredstev lokalnih skupnosti in samoprispevkov«.

Obrazložitev:
Naloge nacionalnih športnih zvez so njihova avtonomna zadeva.

Obrazložitev:
Gre za analogijo z določili Zakona o zavodih, po katerem
imajo lahko tudi javni zavodi poleg države ali lokalne skupnosti tudi zasebne ustanovitelje.

Amandma k 13. členu:

Amandma k 21. členu:

Besedilo prvega odstavka se spremeni in glasi:

Člen se črta.

»Vlada Republike Slovenije ustanovi strokovni svet, kot
posvetovalni organ Vlade, za potrebe strokovne pomoči in
svetovanja pri sprejemanju odločitev o strokovnih zadevah v
športu«.

Obrazložitev:
Privatizacija javnih športnih površin ni predmet tega zakona.
Amandma k 22. členu:

Obrazložitev:
S tem se določi status Strokovnega sveta.

Besedilo drugega odstavka se črta.
Obrazložitev:
Načrtovanje in gradnja športnih objektov je v pristojnosti
lokalnih skupnosti in predmet dugih predpisov.

Amandma k 14. členu:
Na koncu drugega odstavka se za besedilom: z večino glasov
doda besedilo, ki se glasi:

Besedilo tretjega odstavka se črta.

»po predhodnem soglasju Vlade«.

Obrazložitev:
Besedilo se veže na drugi odstavek.

Obrazložitev:
Glede na to, da Vlada ustanovi Strokovni svet za potrebe
sprejemanja ustreznih strokovnih odločitev in glede na to, da
se delovanje Strokovnega sveta financira iz državnega proračuna, je potrebno tudi soglasje Vlade na poslovnik delovanja.

Amandma k 23. členu:
Besedilo prvega odstavka se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

Amandma k 14. a členu:

»Javni športni objekt se mora uporabljati za namen, za katerega je bil zgrajen«.

Doda se nov člen, ki se glasi:

Obrazložitev:
Sprememba je redakcijske narave.

»Strokovne in administrativne naloge za strokovni svet opravlja ministrstvo. Sredstva za delovanje strokovnega sveta se
zagotavljajo iz sredstev iz državnega proračuna«.

Besedilo drugega odstavka se črta.

Obrazložitev:
Že sedaj je kot posvetovalni organ ministra deloval Strokovni
svet za šport z enakimi nalogami in enakim številom članov,
kot je opredeljeno v 15. in 16. členu. Za delovanje Strokovnega sveta poi tem zakonu za to ne bodo potrebna dodatna
sredstva.

Obrazložitev:
Drugi odstavek nalaga obveznosti občinskim svetom, kar pa
ni stvar tega zakona.
Amandma k 24. členu:
Člen se črta.

Amandma k 15. členu

Obrazložitev:
To je pristojnost lokalnih skupnosti.

Besedilo drugega odstavka se črta.
Obrazložitev:
Besedilo odstavka se uskladi z drugim odstavkom 13. člena,
ki določa, da predsednika Strokovnega sveta imenuje Vlada
RS.
Amandma k 16. členu:

Amandma k 27.a členu:
Doda se besedilo novega člena, ki se glasi:

Obrazložitev:
Crta se zaradi uskalditve z amandmajem k 14. a členu.

»Če je ustanoviteljev več, morajo biti njihove medsebojne
pravice in obveznosti določene v Aktu o ustanovitvi«.
Obrazložitev:
Soustanovitelji morajo zaradi vodenja lastninskih razmerij in
zagotavljanja sredstev za delovanje, to opredeliti v Aktu o
ustanovitvi.

Amandma k 18. členu:

Amandma k 28. členu:

Besedilo člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi:

Črta se besedilo v prvi alinei: lokalne skupnosti in v četrti
alinei: »na lokalni ravni«.

Črta se zadnji odstavek.
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Obrazložitev:
Območje na katerem deluje javni zavod določi ustanovitelj.

Amandma k 71. členu:

Amandma k 33. členu:

Besedilo člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi:

Doda se nov, drugi odstavek, ki se glasi:

»Športni objekti, ki so bili zgrajeni iz proračunskih sredstev,
društvenih ali iz sredstev drugih pravnih ali fizičnih oseb, so
njihova last glede na vložene deleže.
Soinvestitorji iz prejšnjega odstavka tega člena določijo lastniške deleže vsakega posameznega vlagatelja s pogodbo, v
kateri določijo tudi medsebojne pravice in obveznosti, vezane
na uporabo in vzdrževanje teh objektov. Posamezni soinvestitor se lahko s to pogodbo tudi odreče svoji pravici na lastniškem deležu, s čemer mu prenehajo tudi pravice do uporabe
in obveznosti za vzdrževanje športnega objekta, ki je predmet
pogodbe«.

»Strokovnemu delavcu, ki je opravil strokovni izpit na
področju vzgoje in izobraževanja ali ima naziv visokošolskega
učitelja, ni treba opravljati strokovnega izpita v skladu s tem
zakonom«.
Obrazložitev:
Zakon postavlja pogoje za opravljanje vzgojnoizobraževalnega dela na področju športa, zato je smiselno, da se delavcu,
ki je opravil strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja, prizna opravljen izpit tudi za dela v športu.

Obrazložitev:
Lastninjenje družbenih športnih objektov se opravi na podlagi
ugotavljanja stvarnih vložkov financerja načrtovanja, izgradnje in vzdrževnja športnih objektov. Lastniški deleži pa se
določijo s pogodbo, s katero se lahko posamezni soinvestitor
tudi odreče svoji pravici na lastninskem deležu.

Drugi odstavek postane tretji. V tretjem odstavku se za besedilom: Podrobnejše določbe o doda besedilo, ki se glasi:
»pripravništvu in«
Obrazložitev:
V skladu s prvim odstavkom mora minister poleg določb o
strokovnem izpitu predpisati tudi določbe o pripravništvu.

Amandma k 72. členu:
Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi:

Amandma k 45. členu:

»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
delavec, ki ne izpolnjuje s tem zakonom predpisanih pogojev
o izobrazbi in je ob uveljavitvi tega zakona opravlja dela
delavca v športni vzgoji najmanj dvajset let, še naprej opravlja
delo na področju športne vzgoje, če je pri svojem delu dosegel izjemne uspehe in mu to dovoli, na predlog nacionalne
športne zveze, Strokovni svet.«

Črta se besedilo v prvem odstavku: od najnižje pokojninske
osnove.
Obrazložitev:
Predpisovanje pokojninske osnove je opredeljeno z drugimi
predpisi.

Obrazložitev:
V procesu treniranja vrhunskih športnikov delujejo tudi zelo
uspešni trenerji, ki nimajo predpisane izobrazbe. Takim strokovnim delavcem lahko strokovni svet dovoli nadaljevanje
dela ne glede na izobrazbo.

Amandma k 47. členu:
Besedilo člena se črta in nadomesti z novim besedilom, ki se
glasi:
»Izvajalci letnega programa morajo zagotoviti, da športno
udejstvovanje ne škodi zdravju aktivnih udeležencev v
športu«.

Amandma k 73. členu:

Obrazložitev:
Izvajalci letnega programa niso pristojni za ugotavljanje
zdravstvene sposobnosti, dolžni pa so zagotoviti tak način
izvajanja dejavnosti, ki ne škodi zdravju.

Obrazložitev:
Sprememba je redakcijske narave. Besedilo tega odstavka je
namreč v amandmaju k 33. členu.

Amandma k 51. členu:

Amandma k 74.a členu:

Člen se črta.

Doda se nov člen, ki se glasi:

Obrazložitev:
Ministrstvo za šolstvo in šport in Olimpijski komite Slovenije-Združenje športnih zvez sta leta 1996 ustanovila Nacionalno anti-doping komisijo, ki skrbi za uresničevanje
Evropske konvencije proti dopingu v športu. Komisija mora
spoštovati postopke za preverjanje uživanja nedovoljenih
poživil, ki jih predpiše Odbor za šport pri Svetu Evrope in
Mednarodni olimpijski komite.

»Ne glede na določilo drugega odstavka 5. člena tega zakona
sprejme prvi Nacionalni program Državni zbor na predlog
Vlade«.

Besedilo drugega odstavka se črta.

Obrazložitev:
Strokovni svet bo ustanovljen šele po sprejetju Zakona o
športu, zato prvi Nacionalni program predlaga Vlada Republike Slovenije.
Amandma k 77. členu:

Amandma k 53. členu:

Člen se črta in nadomesti z novim, ki se glasi:

Besedilo drugega odstavka se črta.

»Do sprejema podzakonskega akta iz tretjega odstavka 59.
člena tega zakona se uporablja Sklep o postopku za kandidiranje in organiziranje velikih športnih prireditev v Republiki
Sloveniji (UL RS 64/93), razen določb, ki so v nasprotju s tem
zakonom«.

Obrazložitev:
Varnost udeležencev mora organizator zagotoviti že na podlagi prvega odstavka 53. člena. Individualna odločitev organizatorja je, kako bo zagotovil povračilo škode, zato je ne kaže
predpisovati.
V skladu s tem se črta šesta alinea 69. člena, ki se veže na
drugi odstavek 53. člena.
poročevalec, št. 25

Obrazložitev:
Sprememba je redakcijske narave.
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REPUBLIKE

(ZVRS-B)

- EPA 1536 - prva obravnava

Dr. Leo Šešerko, poslanec

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi
tretjega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS, št.48/
92) in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega
zbora RS (Ur. I. RS, št.40/93 in 80/94) vlaga

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega zbora sporoča, da bo kot predlagatelj sodeloval na
sejah delovnih teles in v Državnem zboru.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE,

Dr. Leo Šešerko, I. r.

pravno ureditev za zavarovanje javnih interesov. Zato so tudi
zasebnim lastnikom pravice v njihovih gozdovih omejene na
pravico do lesa, pa še to le do tiste mere, da niso prizadete
varovalne in socialne (javne) funkcije gozdov in gozdnate
krajine.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Gozdovi pokrivajo več kot polovico površine Republike Slovenije in imajo že zato objektivno velik pomen za kvaliteto
našega življenja v najširšem in najglobljem pomenu. Zaradi
javnih funkcij gozdov za ohranjanje in za varstvo narave, za
zdravje ljudi, pri ohranjanju in razvoju podeželja ter za zavarovanje narodne in krajinske identitete, so gozdovi nenadomestljivi in izjemnega pomena za državo. Zato naravovarstvene in socialne naloge (javne funkcije) gozdov daleč presegajo pomen posekanega lesa iz teh gozdov.

Lastniška struktura slovenskih gozdov kaže na veliko razdrobljenost posesti, saj je kar 300. 000 lastnikov gozdov, ki v
večini primerov niso kmetje. Po končani denacionalizaciji bo
v Republiki Sloveniji več kot 60% gozdov v zasebni lasti, in
torej manj kot 20% v državni lasti. Zasebni lastniki gozdov
težko razumejo, in še težje sprejemajo, varovanje javnih funkcij in s tem omejevanje pravic pri mnogonamenski rabi gozdov. Poleg tega na zasebne lastnike gozdov, ki niso kmetje,
pritiskajo sedanje ekonomske razmere in jih silijo v pretirane
sečnje, ponekod pa celo v devastacije gozdov. Vse kaže, da se
bo razkorak pri vključevanju našega kmetijstva v evropske
integracije blažil tudi na račun kmečkih gozdov, ne pa na
račun potrebnih državnih subvencij. Varovalne in socialne
(javne) funkcije slovenskih gozdov so torej ogrožene zaradi
izkoriščanja lesa.

S trajnostno rabo (razumno rabo) gozdov je zagotovljena
osnova, ki daje pogoje za trajnost plodnih tal, za pridelavo
Zdrave hrane, trajnost vodnih virov, zagotavlja in obnavlja
Zrak, vzdržuje podnebne razmere ter blaži vetrove in tempera•urne ekstreme. Gozdovi so življenski prostor za večino prostoživečih divjih živali. V gozdnati krajini sooblikujejo pestrost
'n lepoto, s tem dajejo značaj slovenski krajini, ki je osnovni
Pogoj
za trajnostni turizem. Les iz gozdov je sicer kvalitetna,
u
Porabna in pogojno obnovljiva surovina, vendar mora biti
Pridelava lesa popolnoma podrejena javnim in predvsem
Naravovarstvenim funkcijam gozdov. Javne funkcije gozdov
mora zavarovati država in zagotoviti pogoje za njihovo delovanje.

V sedanjem Zakonu o vladi Republike Slovenije (Ur. listRS, št.
4/93) je določeno, da sta v vladi med drugimi minister za
kmetijstvo in gozdarstvo ter minister za okolje in prostor.
Predlagamo, da se gozdarstvo izloči iz pristojnosti sedanjega
ministra za kmetijstvo in gozdarstvo ter se vključi v pristojnosti ministra za okolje in prostor.

Sonaravno gospodarjenje, trajnostni razvoj gozdov, mnogopomenska raba gozdov ter javne funkcije gozdov so oprede'lene
v Zakonu o gozdovih (Ur. list RS, št. 30/93). Pri mnogona
. menski rabi gozdov ni več v ospredju pridelava lesa, kar je
Slc
er vezano na lastnike gozdov, pač pa gre predvsem za
r
abo, ki je pod enakimi pogoji dostopna vsem zainteresiranim
"Porabnikom. Ne glede na lastništvo dobivajo vsi gozdovi
?nafiaj
javne dobrine, pri kateri prevladuje javni interes. Za
'ayne interese pa skrbi država, ki zato uveljavlja posebno

Spremembo v pristojnostih ministrov utemeljujem:
1. Razmere v naravi in okolju so se v zadnjih desetletjih
močno zaostrile, zato smo sprejeli na državni in mednarodni
ravni številne dokumente, zakone in konvencije, ki nas obvezujejo k ohranjanju narave in zagotavljanju genske pestrosti
ter za trajnostni razvoj. Te naloge izpolnjujejo gozdovi,
področje pa izrazito sodi v resor za varstvo okolja.
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- ekonomske odnose in razvoj,
- finance,
- gospodarske dejavnosti,
- kmetijstvo,
- kulturo,
- notranje zadeve,
- obrambo,
- okolje in prostor,
- pravosodje,
- promet in zveze,
- šolstvo in šport,
- zdravstvo,
- znanost in tehnologijo,
- zunanje zadeve.

2. Razmerje med varovalnimi in socialnimi (javnimi) funkcijami gozdov ter lesno funkcijo se je bistveno spremenilo v
korist javnih nalog.
3. Več kot 50% površine Republike Slovenije je pod gozdovi,
zato je javna gozdarska služba - Zavod za gozdove Slovenije
z 800 strokovnimi delavci lahko racionalna in učinkovita
dopolnitev za urejanje in nadzor več kot polovice naravnega
prostora.
4. Potrebne državne subvencije za pridelavo hrane, za
celostno urejanje podeželja ter za blažitve prehoda našega
kmetijstva v evropske integracije, bodo jasno ločene od vloge
države pri urejanju prostora in varstvu okolja.

V vladi sta lahko tudi največ dva ministra brez resorja.
Funkcijo podpredsednika opravlja minister, ki ga določi predsedmik vlade.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Zakon bo spremenil 14. in 32. člen Zakona o vladi, kjer bodo
prenešene vse dosedanje pristojnosti za področje gozdarstva
iz dosedanjega Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Ministrstvo za okolje in prostor. S to spremembo
pristojnosti bo zagotovljeno bolj dosledno spoštovanje
Zakona o gozdovih, še posebno na področju varstva narave in
trajnostne rabe ter biotske raznovrstnosti. Ministrstvo za okolje in prostor bo z javno gozdarsko službo pridobilo mrežo
terenskih strokovnih delavcev za urejanje prostora in za nadzor narave.

2. člen
32. člen zakona se spremeni tako, da se črta besedilo in
gozdarstvo. Nov člen se glasi:
Do roka iz prejšnega člena nadaljujejo z delom z dosedanjim
delovnim področjem in organi v njihovi sestavi, kolikor ni s
tem zakonom drugače določeno:
- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za obrambo,
- Ministrstvo za promet in zveze,
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za šolstvo in šport,
- Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
- Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora kot Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za pravosodje in upravo kot Ministrstvo za
pravosodje,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot Ministrstvo za kmetijstvo,
- Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo, Ministrstvo za
pialo gospodarstvo, Ministrstvo za energetiko in Ministrstvo
za turizem in gostinstvo kot Ministrstvo za gospodarske dejavnosti,
- Ministrstvo za trgovino in Ministrstvo za planiranje kot
Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj,
- Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo kot
Ministrstvo za zdravstvo,
- Ministrstvo za delo in Ministrstvo za borce in vojaške
invalide kot Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
Izvajanje zakona ne bo obremenilo proračuna Republike Slovenije, ker se v ničemer ne spreminja sistem financiranja
gozdarstva, pač pa se le prenesejo pristojnosti v drugo ministrstvo. Za državo bo organiziranost gozdarstva znotraj Ministrstva za okolje in prostor pomenila občutno racionalizacijo,
ker bo javna gozdarska služba lahko prevzela tudi nekatere
naloge s področja urejanja prostora in varstva narave in
okolja.
II. BESEDILO ČLENOV
IV. SESTAVA IN DELO VLADE
1. člen
V 14. členu Zakona o vladi Republike Slovenije (Ur. list RS,
št.4/93) se besedilo spremeni tako, da se črta in gozdarstvo in
se nov člen glasi:

3. člen

Vlado sestavljajo predsednik in ministri.
V vladi so ministri za:
- delo, družino in socialne zadeve,

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

OBRAZLOŽITEV
S tem zakonom se prenašajo pristojnosti za področje gozdarstva iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
Ministrstvo za okolje in prostor. S tem bo zagotovljeno uresni-

poročevalec, št. 25

čevanje varovalnih in socialnih (javnih) funkcij gozdov, racionalneje bodo lahko organizirane terenske javne službe za
varstvo narave in za urejanje prostora.
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32. člen
Do roka iz prejšnega člena nadaljuje z delom z dosedanjim
delovnim področjem in organi v njihovi sestavi, kolikor ni s
tem zakonom drugače določeno:

14. člen

- Ministrstvo za notranje zadeve,
- Ministrstvo za zunanje zadeve,
- Ministrstvo za finance,
- Ministrstvo za obrambo,
- Ministrstvo za promet in zveze,
- Ministrstvo za kulturo,
- Ministrstvo za šolstvo in šport,
- Ministrstvo za znanost in tehnologijo,
- Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora kot Ministrstvo za okolje in prostor,
- Ministrstvo za pravosodje in upravo kot Ministrstvo za
pravosodje,
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano kot ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo,
- Ministrstvo za industrijo in gradbeništvo, ministrstvo za
malo gospodarstvo, Ministrstvo za energetiko in Ministrstvo
za za turizem in gostinstvo kot Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti,
- Ministrstvo za trgovino in Ministrstvo za planiranje kot
Ministrstvo za Ekonomske odnose in razvoj,
- Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo kot
Ministrstvo za zdravstvo,
- Ministrstvo za delo in Ministrstvo za borce in vojaške
invalide kot Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

Vlado sestavljajo predsednik in ministri.
V vladi so ministri za:
- delo, družino in socialne zadeve,
- ekonomske odnose in razvoj,
- finance,
- gospodarske dejavnosti,
- kmetijstvo in gozdarstvo,
- kulturo,
- notranje zadeve,
- obrambo,
- okolje in prostor,
- pravosodje,
- promet in zveze,
- šolstvo in šport,
- zdravstvo,
- znanost in tehnologijo,
- zunanje zadeve.
V vladi sta lahko tudi največ dva ministra brez resorja.
Funkcijo podpredsednika opravlja minister, ki ga določi predsednik vlade.

BELEŽKE
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
ZAKONA

0

DELOVNEM

IN

DOPOLNITVAH

ORGANIZACIJI
P0DR0ĆJ0

IN

MINISTRSTEV

(Z0DPM-?)
- EPA 1537 - prva obravnava
Skupina poslancev s prvo navedenim dr. Levom Kreftom
je dne 16.5.1996 predložila Državnemu zboru v obravnavo
predlog zakona o spremembi zakona o organizaciji in
delovnem področju ministrstev (ZODPM-A) - skrajšani
postopek (EPA 1480).
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je predložila skupina poslancev še ni končana, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev (ZODPM-?) - prva
obravnava, ki ga je Državnemu zboru predložil v obravnavo poslanec dr. Leo Šešerko.

Dr. Leo Šešerko, poslanec

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi
tretjega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora.

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS, št.48/
92) in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega
zbora RS (Ur. I. RS, št.40/93 in 80/94) vlaga

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega zbora sporoča, da bo kot predlagatelj sodeloval na
sejah delovnih teles in v Državnem zboru.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU
MINISTRSTEV,

Dr. Leo Šešerko, I. r.

S trajnostno (razumno) rabo gozdovi za trajno dajejo pogoje
za plodna tla za pridelavo hrane, za vodne vire, zagotavljajo in
čistijo zrak, vzdržujejo podnebne razmere in blažijo vetrove in
temperaturne ekstreme. Gozdovi sooblikujejo pestrost in
lepoto krajine, kar je podlaga za trajnostni turizem in so
življenski prostor za večino prostoživečih divjih živali. Pri
mnogonamenski rabi gozdov ni več v ospredju pridelava lesa,
kar je sicer vezano na lastnika gozdov, pač pa gre predvsem
za rabo, ki je pod enakimi pogoji dostopna vsem zainteresiranim uporabnikom. Ne glede na lastništvo dobivajo vsi gozdovi
značaj javne dobrine, pri kateri prevladuje javni interes. Za
javne interese skrbi država, ki zato uveljavlja posebno pravno
ureditev za zavarovanje javnih interesov. Zato so tudi zasebnim lastnikom gozdov omejene pravice v njihovih gozdovih
na pravico do lesa, pa še to le do tiste mere, da niso prizadete
varovalne in socialne (javne) funkcije gozdov.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Razmere v naravi in v okolju so se v zadnjih desetletjih močno
zaostrile. Gozdovi, ki pokrivajo več kot polovico površine
Republike Slovenije, so zato v tem času močno pridobili na
pomenu zaradi varovalnih in socialnih (javnih) funkcij. Gozdovi so nenadomestljivi in so izjemnega pomena za državo pri
ohranjanju in varovanju narave, za zdravje ljudi, za ohranjanje
In za razvoj podeželja ter za zavarovanje narodne in krajinske
Identitete. Javne funkcije gozdov že močno presegajo pomen
Posekanega lesa, njihova vrednost pa bo samo še strmo
naraščala ob ekoloških stiskah. Lesna funkcija gozdov je zato
močno podrejena varovalnim in socialnim funkcijam, kar
Se mora odražati tudi v organizaciji gozdarstva znotraj delovnega področja Ministrstva za okolje in prostor.

Lastniška struktura slovenskih gozdov kaže veliko razdrobljenost posesti, saj je kar 300.000 lastnikov gozdov, ki v večini
19
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primerov niso kmetje. Po končani denacionalizaciji bo v
Republiki Sloveniji več kot 80% gozdov v zasebni lasti, in
manj kot 20% v državni lasti, kar je najmanj v vsej Evropi,
čeprav imamo največjo gozdnatost. Zasebni lastniki gozdov
težko razumejo varovanje javnih funkcij gozdov in s tem
omejevanje pravic pri mnogonamenski rabi gozdov. Poleg
tega na zasebne lastnike, ki niso kmetje, pritiskajo ekonomske razmere in jih silijo v pretirane sečnje, ponekod pa že v
devastacije gozdov. Težave pri vključevanju kmetijstva v
evropske zveze bodo gotovo blažili tudi na račun gozdov, ne
pa na račun potrebnih državnih subvencij. Varovalne in socialne funkcije gozdov so ogrožene zaradi izkoriščanja lesa s
prekomernimi sečnjami.
V sedanjem Zakonu o organizaciji in delovnem področju
ministrstev (Ur. list RS, št. 71/94) je določeno, da so pristojnosti in organizacija gozdarstva v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. V tem zakonu so določena tudi
delovna področja gozdarstva, ki jih opravlja Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Predlagamo, da se organizacija in delovna področja gozdarstva prenesejo iz tega
ministrstva v Ministrstvo za okolje in prostor, kar utemeljujem:
1. Razmere v naravi in okolju so se v zadnjih desetletjih
močno zaostrile, zato smo sprejeli na državni in mednarodni
ravni številne zakone, dokumente in konvencije, ki nas obvezujejo za ohranjanje narave in zagotavljanje genske pestrosti
ter za trajnostni razvoj. Te naloge opravljajo gozdovi,
področje pa izrazito spada v resor za varstvo narave in okolja.

5. Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano;
v njegovi sestavi so:
- Veterinarska uprava Republike Slovenije,
- Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva,
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in ribištvo;
V 2. členu se 9. točka spremeni tako, da se glasi:
9. Ministrstvo za okolje in prostor;
v njegovi sestavi so:
-

II. DELOVNA PODROČJA
2. člen
Prvi odstavek 7. člena zakona se spremeni tako, da se glasi:
Ministrstvo za kmetijstvo in prehrano opravlja zadeve, ki se
nanašajo na kmetijstvo in na živilstvo, vključno z živilsko
predelavo in industrijo; na dopolnilne dejavnosti na kmetijah;
na veterinarstvo; na ribištvo; na kmetijska zemljišča, za
celostno urejanje in razvoj podeželja in vasi, za usmerjanje
državnih vlaganj v podeželski prostor in vas; na prehrano z
vidika proizvodnih in predelovalnih možnosti ter potreb; na
proizvodnjo zdravstveno neoporečnih kmetijskih in živinorejskih proizvodov ter živil; na sooblikovanje tržno - cenovne in
zaščitne politike kmetijskih in živilskih proizvodov; na socialni
položaj kmeta; na kmetijsko, ribiško in drugo zadružništvo.

2. Razmerje med varovalnimi in socialnimi funkcijami gozdov
ter lesno funkcijo se je bistveno spremenilo v korist javnih
nalog, ki po delovnem področju izrazito spadajo v ministrstvo
za varstvo narave in okolja.
3. Zavod za gozdove Slovenije z 800 strokovnimi delavci lahko
racionalno in učinkovito dopolnjuje svoje dosedanje delo še z
nekaterimi nalogami pri urejanju prostora in nadzoru naravnega prostora. Zato je primerno in potrebno, da se organizacija gozdarstva s svojim delovnim področjem vključi v Ministrstvo za okolje in prostor.

Četrti odstavek 7. člena zakona se spremeni tako, da se glasi:
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo in ribištvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih
aktov, ki urejajo kmetijstvo, kakovost mineralnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, semena, sadilnega materiala, zdravstveno stanje rastlin, krmil, vina, varstvo, urejanje ter izkoriščanje kmetijskih zemljišč ter druge zadeve v zvezi s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradništvom, vinarstvom
in hneljarstvom, prenosom rastlin ter fitofarmacevtskih sredstev čez državno mejo, upravljanje ribiških okolišev, sladkovodno in morsko ribištvo.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Zakon bo spremenil 2. člen, 7. člen in 11. člen Zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstev. Pri tem bodo
prenešene vse pristojnosti, organizacija in delovna področja
gozdarstva in lovstva iz sedanjega Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v Ministrstvo za okolje in prostor. S to
spremembo organizacije in delovnega področja gozdarstva
bo bolje zagotovljena trajnostna raba gozdov, varstvo narave
in biotska pestrost. Ministrstvo za okolje in prostor bo z javno
gozdarsko službo pridobilo mrežo strokovnih terenskih delavcev za nekatere naloge s področja urejanja prostora in za
varstvo narave.

3. člen
Prvi odstavek 11. člena zakona se spremeni tako, da se glasi:
Ministrstvo za okolje in prostor opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo okolja in narave; na vode in vodno gospodarstvo; na geološke, seizmološke, meteorološke in druge geofizikalne pojave oziroma naravne pojave; na prostorsko planiranje, posege v prostor, na graditev objektov ter na premoženjskopravne zadeve v zvezi z nepremičninami; na jedrsko
varnost; na stanovanjske zadeve; na geodezijo in geoorientirane informacijske sisteme; na gozdove in na gozdni prostor;
na gozdne rezervate; na prosto živeče divje živali; na trajnostno usmerjanje razvoja gozdnih ekosistemov in njihovo
integralno varstvo; na usmerjanje državnih vlaganj v gozdove;
na vzgojo kakovostnega lesa in drugih gozdnih dobrin; na
sooblikovanje tržno-cenovne in zaščitne politike gozdnih
proizvodov; na gozdarsko zadružništvo; na inšpekcijski nadzor na teh področjih.

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA
Izvajanje zakona ne bo obremenilo proračuna Republike Slovenije, ker se ne spreminja financiranje gozdarstva, pač pa se
prenese le organizacija in delovna področja v drugo ministrstvo. Za državo pa bo taka organizacija boljša od dosedanje,
saj bo gotovo učinkovitejša na področju urejanja prostora in
pri varstvu narave in nadzoru, ker bo te nove in dosedanje
naloge združeval na terenu Zavod za gozdove Slovenije.
II. BESEDILO ČLENOV

Sedmi odstavek 11. člena zakona se spremeni tako, da se
glasi:

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, gozdarstvo in lovstvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov, ki urejajo varstvo okolja in narave ter
ekološki nadzor na državni meji; vodni režim, urejanje voda in

1. člen
V 2. členu se 5. točka spremeni tako, da se glasi:
poročevalec, it. 25

Uprava Republike Slovenije za varstvo narave,
Uprava Republike Slovenije za geofiziko,
Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje,
Geodetska uprava Republike Slovenije,
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
Inšpektorat Republike Slovenije za gozdarstvo in lovstvo.
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gospodarjenje z njimi; področje urejanja prostora in naselij
ter posege v prostor in graditev objektov; stanovanjske
zadeve; na področju geodetske dejavnosti; gozdarstvo, gojenje in varstvo gozdov, pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov
in drugih gozdnih dobrin, gradnjo gozdnih prometnic, kakovost gozdnih semen in gozdnih sadik ter druge zadeve v zvezi
z gozdom in gozdarstvom; upravljanje lovišč, gojitev in lov

divjadi, varstvo prosto živečih divjih živali in njihovih habitatov ter druge zadeve s področja varstva narave.
4. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
S tem zakonom se prenaša organizacija in delovno področje
gozdarstva in lovstva iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano v Ministrstvo za okolje in prostor. S to spremembo bo zagotovljeno uresničevanje varovalnih in socialnih

(javnih) funkcij gozdov. Racionalnejša in učinkovitejša bo
lahko služba na terenu na področju urejanja prostora, varstva
narave in okolja,

III. BESEDILA ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

gozdnih in živilskih proizvodov; na socialni položaj kmeta; na
kmetijsko, gozdarsko, ribiško in drugo zadružništvo.
(četrti odstavek)

SPLOŠNE DOLOČBE

\
Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih
predpisov in splošnih aktov, ki urejajo kmetijstvo, kakovost
mineralnih gnojil, fitofarmacevtskih sredstev, semena, sadilnega materiala, zdravstvenostanje rastlin, krmil, vina, varstvo,
urejanje ter izkoriščanje kmetijskih zemljišč ter druge zadeve
v zvezi s poljedelstvom, živinorejo, sadjarstvom, vinogradništvom, vinarstvom in hmeljarstvom, prenosom rastlin ter fitofarmacevtskih sredstev čez državno mejo, gozdarstvo, gojenje in varstvo gozdov, pridobivanje gozdnih lesnih proizvodov
in drugih gozdnih dobrin, gradnjo gozdnih prometnic, kakovost gozdnih semen in gozdnih sadik ter druge zadeve v zvezi
z gozdom in gozdarstvom, upravljanje lovišč in ribiških okolišev, gojitev in lov divjadi, sladkovodno in morsko ribištvo,
varstvo prosto živečih divjih živali in njihovih habitatov ter
druge zadeve s področja varstva narave.

2. člen
5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
v njegovi sestavi so:
- Veterinarska uprava Republike Slovenije,
- Uprava Republike Slovenije za pospeševanje kmetijstva,
- Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo,
lovstvo in ribištvo;
9. Ministrstvo za okolje in prostor;
v njegovi sestavi so:
- Uprava Republike Slovenije za varstvo narave,
- Uprava republike Slovenije za geofiziko,
- Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje,
- Geodetska uprava Republike Slovenije,
- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor;

11. člen
(prvi odstavek)

delovna področja
7. člen

Ministrstvo za okolje in prostor opravlja zadeve, ki se nanašajo na varstvo narave in okolja; na vode in vodno gospodarstvo; na geološke, seizmološke, meteorološke in druge geofizikalne pojave oziroma naravne pojave; na prostorsko planiranje, posege v prostor, na graditev objektov ter na premoženjskopravne zadeve v zvezi z nepremičninami; na jedrsko
varnost; na stanovanjske zadeve; na geodezijo in geoorientirane informacijske sisteme ter na inšpekcijsko nadzorstvo na
teh področjih.

.

(prvi odstavek)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano opravlja
zadeve, ki se nanašajo na kmetijstvo; gozdarstvo; na živilstvo,
vključno z živilsko predelavo In industrijo; na dopolnilne
dejavnosti na kmetijah; na veterinarstvo; na lovstvo in ribištvo; na kmetijska zemljišča, gozdove in gozdni prostor; na
gozdne rezervate; na prosto živeče divje živali; na trajnostno
usmerjanje razvoja gozdnih ekosistemov in njihovo integralno varstvo; na celostno urejanje in razvoj podeželja in
vasi; na usmerjanje državnih vlaganj v gozdove, podeželski
Prostor in vas; na prehrano z vidika proizvodnih in predelovalnih možnosti in potreb; na proizvodnjo zdravstveno neoporečnih kmetijskih in živinorejskih proizvodov ter živil; na
v
zgojo kakovostnega lesa in drugih gozdnih dobrin; na soolikovanje tržno-cenovne in zaščitne politike kmetijskih,

(sedmi odstavek)
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor nadzoruje izvrševanje zakonov, drugih predpisov in splošnih aktov,
ki urejajo varstvo okolja in narave ter ekološki nadzor na
državni meji; vodni režim, urejanje voda in gospodarjenje z
njimi; področje urejanja prostora in naselij ter posege v prostor in graditev objektov; stanovanjske zadeve; na področju
geodetske dejavnosti.
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

ZAKONA

SAMOUPRAVI

0

LOKALNI

(ZLS-E)

- EPA 1545 - prva obravnava

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

Vlada Republike Slovenije je na 202. seji dne 13. junija
1996 sprejela:
- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
LOKALNI SAMOUPRAVI,
ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Boštjan KOVAČIČ, minister
- mag. Stanislav VLAJ, namestnik direktorja Službe Vlade
Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

UVOD

BESEDILO ČLENOV

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
1. člen

Ob usklajevanju predloga zakona o javnih cestah je bilo
ugotovljeno, da je potrebno urediti področje inšpekcijskega
nadzorstva v občinah. Za urejanje področij, ki v skladu z
zakonom o lokalni samoupravi sodijo v izvirno pristojnost
občine, lahko organi občine sprejemajo predpise in druge
občinske akte ter ukrepe, vendar pa ob sedanji ureditvi
nimajo instrumentov za učinkovit nadzor nad izvajanjem teh
predpisov in ukrepov.

V zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94
- odločba US, 45/94 - odločba US, 57/94 in 14/95) se za 50.
členom doda nov 50. a člen, ki se glasi:
50. a člen
Občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve
iz svoje pristojnosti.

Občina sicer lahko ustanavlja svoje službe, vendar taka
služba ne more imeti pooblastil inšpektorjev, določenih v
zakonu o upravi. Za učinkovito opravljanje zadev lokalnega
pomena, ki jih občina ureja s svojimi predpisi in katerih
izvajanje je potrebno nadzirati, neizvajanje pa tudi sankcionirati, je potrebna dopolnitev zakona o lokalni samoupravi, s
katero bi uredili navedeno področje.

Za opravljanje nadzorstva iz prejšnjega odstavka se lahko v
okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija.

II. CIUI IN NAČELA ZAKONA

Inšpekcijsko nadzorstvo neposredno opravljajo občinski
inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili, ki morajo
izpolnjevati pogoje, predpisane z zakonom o upravi.

Predlagana dopolnitev zakona o lokalni samoupravi daje
zakonsko podlago za ustanovitev občinske inšpekcije ter
njeno delovanje in določa, da glede pogojev, pooblastil, dolžnosti in odgovornosti občinskih inšpektorjev veljajo določila
zakona o upravi.

Občinski inšpektorji imajo enaka pooblastila, dolžnosti in
odgovornosti, kot jih imajo inšpektorji po zakonu o upravi.

III. FINANČNE POSLEDICE

2. člen

Zakon ne bo imel neposrednih finančnih posledic za državni
proračun, saj gre za naloge občinske uprave, ki se financirajo
iz občinskega proračuna.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
Predlagani 50. a člen dopolnjuje poglavje zakona o lokalni
samoupravi, ki govori o občinski upravi. S to dopolnitvijo
zakona o lokalni samoupravi je dana zakonska podlaga za
ustanovitev občinske inšpekcije, ki opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s
katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Inšpekcijsko nadzorstvo opravljajo občinski inšpektorji. Glede pogojev, pooblastil, dolžnosti in odgovornosti občinskih inšpektorjev velja zakon o upravi.

Po zakonu o lokalni samoupravi (21. člen) občina samostojno
opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Med njimi sta
tudi nalogi občine, da organizira komunalno-redarstveno
službo in skrbi za red v občini ter določa prekrške in denarne
kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine. Dosedanja praksa kaže, da je potrebno v okviru izvirnih pristojnosti
občine opredeliti tudi inšpekcijsko nadzorstvo in sicer za
področja, ki sodijo v izvirno pristojnost občine in jih občina
ureja s svojimi predpisi.

BELEŽKE
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI
LOKALNE

EVROPSKE

SAMOUPRAVE

LISTINE
(MELLS)

- EPA 1546 -

Vlada Republike Slovenije je na 202. seji dne 13. junija
1996 določila besedilo:

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI EVROPSKE
LISTINE LOKALNE SAMOUPRAVE,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve;
- Boštjan KOVACIČ, minister,
- Stane VLAJ, namestnik direktorja Službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samouprave,
- Borut MAHANIČ, vodja Sektorja za mednarodno-pravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

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

Ratificira se Evropska listina lokalne samouprave, ki je bila
podpisana 15. oktobra 1985 v Strasbourgu v angleškem in
francoskem jeziku.

da to terja obstoj lokalnih oblasti z demokratično postavljenimi telesi odločanja in z Veliko stopnjo avtonomije glede
njihovih pristojnosti, načine in sredstva za izvajanje teh pristojnosti ter potrebne vire za njihovo izpolnjevanje, in so se
zato dogovorile, kot sledi:

2. člen

1. člen

Besedilo listine v angleškem izvirniku in slovenskem prevodu
se glasi:

Pogodbenice se zavezujejo, da se bodo ravnale po naslednjih
členih na način in v obsegu, določenem v 12. členu te listine.

1.člen

I. DEL

EVROPSKA LISTINA

2. člen

LOKALNE SAMOUPRAVE
PREAMBULA

Ustavni in zakonski temelji za lokalno samoupravo.

Države članice Sveta Evrope, podpisnice te listine, upoštevajo, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo enotnost med
njenimi članicami zaradi zaščite in uresničevanja idealov in
načel, ki so njihova skupna dediščina; upoštevajo, da je eden
od načinov za dosego tega cilja dogovarjanje na upravnem
področju; upoštevajo, da so lokalne oblasti eden od glavnih
temeljev vsake demokratične ureditve; upoštevajo, da je pravica državljanov sodelovati pri opravljanju javnih zadev eno
od demokratičnih načel, ki so skupna vsem državam članicam
Sveta Evrope; so prepričane, da se ta pravica lahko najneposredneje uresniuje na lokalni ravni; so prepričane, da obstoj
lokalnih oblasti z dejanskimi nalogami lahko zagotovi upravo,
ki je učinkovita in hkrati blizu državljanom; se zavedajo, da sta
varovanje in ponovna uveljavitev lokalne samouprave v različnih evropskih državah pomemben prispevek h graditvi Evrope
po načelih demokracije in decentralizacije oblasti; izjavljajo,

Načelo lokalne samouprave se priznava v domači zakonodaji
in v ustavi, kjer je to mogoče.
3. člen
Pojem lokalne samouprave
1. Lokalna samouprava označuje pravico in sposobnost lokalnih oblasti, da v mejah zakona urejajo in opravljajo bistveni
del javnih zadev v okviru svojih nalog in v korist lokalnega
prebivalstva.
2. To pravico uresničujejo sveti ali skupščine, ki jih sestavljajo
člani, izvoljeni s svobodnim in tajnim glasovanjem na podlagi
neposredne, enakopravne in splošne volilne pravice, in imajo
lahko izvršilne organe, ki so jim odgovorni. Te določbe na
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noben način ne vplivajo na reševanje zadev tudi na zborih
državljanov, referendumih ali kakšni drugi obliki neposredne
udeležbe državljanov, kjer to dopušča zakon.

8. člen
Upravni nadzor nad dejavnostmi lokalnih oblasti

4. član
Področfe dejavnosti lokalna samouprave

1. Upravni nadzor nad lokalnimi oblastmi se lahko izvaja samo
po postopkih in v primerih, ki jih predvideva ustava ali zakon.

1. Temeljna pooblastila in naloge lokalnih oblasti so predpisani z ustavo in zakonom. Ta določba pa ne preprečuje
prenosa pooblastil in nalog za posebne namene v skladu z
zakonom na lokalne oblasti.

2. Vsak upravni nadzor nad dejavnostmi lokalnih oblasti je
praviloma usmerjen samo k zagotavljanju skladnosti z zakonom in ustavnimi načeli. Oblasti višje stopnje pa lahko izvajajo upravninadzor tudi glede primernosti izvajanja nalog, ki
so prenesene na lokalne oblasti.

2. Lokalne oblasti imajo v okviru zakona polno svobodo pri
uresničevanju svojih pobud glede vsake stvari, ki ni izključena
iz njihove pristojnosti ali ni v pristojnosti kakšne druge
oblasti.

3. Upravni nadzor nad lokalnimi oblastmi se opravlja na način,
ki zagotavlja, da poseg nadzornih oblasti ostane v razmerju s
pomembnostjo interesov, ki naj jih varuje.

3. Javne naloge naj po možnosti izvajajo tiste oblasti, ki so
državljanom najbližje. Dodelitev naloge drugi oblasti bi
morala biti utemeljena z obsegom in naravo take naloge in
zahtevami za učinkovitost in gospodarnost.

9. člen
Finančni viri lokalnih oblasti
1. Lokalne oblasti so v okvirih nacionalne gospodarske politike upravičene do ustreznih lastnih finančnih virov, s katerimi
v okviru svojih pooblastil prosto razpolagajo.

4. Pooblastila, dana lokalnim oblastem, morajo praviloma biti
polna in izključna. Ne sme jih izpodkopavati ali omejevati
druga, osrednja ali pokrajinska oblast, razen če zakon tako
določa.

2. Finančni viri lokalnih oblasti morajo biti v sorazmerju z
nalogami, ki jih določata ustava in zakon.

5. Pri pooblastilih, ki jih nanje prenaša osrednja ali pokrajinska oblast, je lokalnim oblastem, kolikor je mogoče, treba
pustiti svobodo odločanja pri prilagajanju njihovega izvajanja
krajevnim razmeram.

3. Vsaj del finančnih virov lokalnih oblasti izvira iz krajevnih
davkov in prispevkov, katerih višino v okviru zakona lahko
določajo same.

6. Kolikor je mogoče, je treba lokalne oblasti pravočasno in na
primeren način vprašati za mnenje pri načrtovanju in odločanju v vseh stvareh, ki jih neposredno zadevajo.

4. Finančni sistemi, na katerih temeljijo viri, ki so na voljo
lokalnih oblastem, naj bodo dovolj raznovrstni in prilagodljivi,
da lahko, kolikor je praktično mogoče, sledijo dejanskemu
gibanju stroškov opravljanja njihovih nalog.

5. člen
Varstvo me| lokalna oblasti

5. Za zaščito finančno šibkejših lokalnih skupnosti je treba
uvesti postopke za finančno izravnavo ali druge ustrezne
ukrepe za popravo učinkov neenake porazdelitve možnih
finančnih virov in finančnega bremena, ki ga nosijo. Taki
postopki ali ukrepi ne smejo zmanjševati svobode odločanja
lokalnih oblasti na področju njihovih nalog.

Meje lokalne oblasti se ne spreminjajo brez predhodnega
posvetovanja z lokalnimi skupnostmi, na katere se nanašajo,
po možnosti z referendumom, kjer to dopušča zakon.
6. član

6. Lokalne oblasti je treba na primeren način vprašati za
mnenje o tem, na kakšen način naj se jim dodelijo prerazporejeni viri.

Ustrezne upravne strukture In viri za delo lokalnih oblasti
1. Brez vpliva na splošnejše zakonske določbe lahko lokalne
oblasti določijo svoje lastne upravne strukture zaradi prilagoditve krajevnim potrebam in zagotovitve učinkovitega upravljanja.

7. Subvencije oziroma dotacije lokalnim oblastem naj, kolikor
je to mogoče, ne bodo strogo namenske za financiranje
določenih projektov. Zagotavljanje takih sredstev ne sme
posegati v temeljno svoboščino lokalnih oblasti, da prosto
odločajo v okviru svoje lastne pristojnosti.

2. Pogoji za opravljanje dela zaposlenih v lokalni upravi naj
omogočajo zaposlovanje zelo kakovostnega osebja na temelju uspešnosti in sposobnosti; za to je treba zagotoviti primerne možnosti za usposabljanje, nagrajevanje in napredovanje v službi.

8. Za najemanje posojil za večje investicije imajo lokalne
oblasti v mejah zakona dostop do domačega trga kapitala.

7. član

10. člen

Pogoji za Izvajanja nalog na lokalni ravni

Pravica lokalnih oblasti do združevanja

1. Pogoji za delovanje krajevno izvoljenih predstavnikov naj
zagotavljajo svobodno opravljanje njihovih funkcij.

1. Lokalne oblasti imajo pri izvajanju svojih pooblastil pravico
sodelovati in v okviru zakona oblikovati konzorcije z drugimi
lokalnimi oblastmi za izvajanje nalog skupnega pomena.

2. Omogočajo naj ustrezno denarno povračilo stroškov, ki jih
imajo pri opravljanju svoje funkcije, kot tudi, kjer je to primerno, nadomestilo za izgubljeni zaslužek ali plačilo za
opravljeno delo in ustrezno socialno varstvo.

2. V vsaki državi se prizna pravica lokalnih skupnosti do
združevanja za varstvo in pospeševanje skupnih koristi in do
mednarodnega združevanja lokalnih skupnosti.
a
3. Pod pogoji, ki jih lahko določi zakon, imajo lokalne oblasti
pravico do sodelovanja z ustreznimi organi v drugih državah.

3. Vse funkcije in dejavnosti, za katere se šteje, da so nezdružljive z delovanjem izvoljenega v lokalni upravi, so določene z
zakonom ali temeljnimi pravnimi načeli.
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11. člen

2. Listina začne veljati prvi dan meseca, ki sledi izteku treh
mesecev od dneva, ko so štiri države članice Sveta Evrope
izrazile svoje soglasje, da jih listina zavezuje v skladu z določbami prejšnjega odstavka.

Pravno varstvo lokalne samouprave
Lokalne oblasti imajo pravico do sodnega varstva, da zagotovijo prosto izvajanje svojih pooblastil in spoštovanja takih
načel lokalne samouprave, kot so zapisana v ustavi ali domači
zakonodaji.

3. Za vsako državo članico, ki pozneje izrazi svoje soglasje, da
jo listina zavezuje, začne listina veljati prvi dan meseca, ki
sledi izteku treh mesecev od dneva deponiranja listine o
ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi.

II DEL

16. člen

Druge določbe

Območna klavzula

12. člen

1. Vsaka drž&va lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine
o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu določi območje
ali območja, za katera se ta listina uporablja.

Obveznosti
1. Vsaka pogodbenica se zaveže, da bo spoštovala vsaj dvajset odstavkov I. dela listine, od katerih jih bo izbrala najmanj
deset, ki jih vsebujejo:

2. Vsaka država lahko kadar koli pozneje z izjavo, naslovljeno
na generalnega sekretarja Sveta Evrope, uporabo te listine
razširi na katero koli drugo območje, navedeno v izjavi. Za
tako območje listina začne veljati prvi dan meseca, ki sledi
izteku treh mesecev od dneva, ko je tako izjavo prejel generalni sekretar.

- 2. člen,
- prvi in drugi odstavek 3. člena,
- prvi, drugi in četrti odstavek 4. člena,
- 5. člen,
- prvi odstavek 7. člena,
- drugi odstavek 8. člena,
- prvi, drugi in tretji odstavek 9. člena,
- prvi odstavek 10. člena,
-11. člen.
2. Vsaka država pogodbenica ob deponiranju svoje listine o
ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi obvesti generalnega sekretarja Sveta Evrope o izbranih odstavkih v skladu z določbami
prvega odstavka tega člena.
3. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pozneje generalnega
sekretarja obvesti, da jo zavezuje kateri koli odstavek te
listine, ki ga še ni sprejela po prvem odstavku tega člena. Taka
kasneje izražena zavezanost se šteje za sestavni del ratifikacije, sprejema ali odobritve pogodbenice, ki pošlje tako obvestilo, in ima enak učinek od prvega dne meseca, ki sledi izteku
treh mesecev od dneva, ko je generalni sekretar prejel notifikacijo.

3. Vsaka izjava, dana po prejšnjih dveh odstavkih, se lahko za
vsako območje, navedeno v taki izjavi, umakne z notifikacijo,
naslovljeno na generalnega sekretarja. Umik začne učinkovati
prvi dan meseca, ki sledi izteku šestih mesecev od dneva, ko
je tako notifikacijo prejel generalni sekretar.
17. člen
Odpoved
1. Vsaka pogodbenica lahko to listino odpove kadar koli po
izteku petih let od dneva, ko je začela veljati. Obvestilo o
odpovedi je treba dati šest mesecev prej generalnemu sekretarju Sveta Evrope. Taka odpoved ne vpliva na veljavnost
listine za druge pogodbenice pod pogojem, da število njenih
pogodbenic ni nikoli manjše od štirih.
2. Vsaka pogodbenica lahko v skladu z določbami prejšnjega
odstavka odpove tudi veljavnost vsakega odstavka I. dela te
listine, ki jih je sprejela, pri'čemer pogodbenico še vedno
zavezujeta število in vrsta odstavkov, določenih v prvem
odstavku 12. člena. Šteje se, da je vsaka pogodbenica, ki po
odpovedi kakšnega odstavka ne izpolnjuje več zahtev prvega
odstavka 12. člena, odpovedala tudi listino samo.,

13. člen
Oblasti, na katere se listina nanaša
Načela lokalne samouprave, ki jih vsebuje ta listina, se nanašajo na vse vrste lokalnih oblasti na ozemlju pogodbenice.
Vendar pa lahko vsaka pogodbenica ob deponiranju svoje
listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi posebej navede
posamezne vrste lokalnih ali regionalnih oblasti, na katere
namerava omejiti uporabo listine ali ki jih namerava izključiti
iž njene uporabe. S kasnejšo notifikacijo generalnemu sekretarju Sveta Evrope lahko uporabo listine tudi razširi na nadaljnje vrste lokalnih ali regionalnih oblasti.

18. člen
Notiflkaclje
Generalni sekretar Sveta Evrope države članice Sveta Evrope
obvesti o:

14. člen

a. vsakemn podpisu;
b. deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi;
c. vsakem datumu začetka veljavnosti te listine v skladu s 15.
členom;
d. vsaki notifikaciji, prejeti glede uporabe določb drugega in
tretjega odstavka 12. člena;
e. vsaki notifikaciji, prejeti glede uporabe določb 13. člena;
f. vsakem drugem dejanju, notifikaciji ali sporočilu, ki se
nanaša na to listino.

Določba o obveščanju
Vsaka pogodbenica pošlje generalnemu sekretarju Sveta
Evrope vse ustrezne informacije, ki zadevajo zakonske
določbe in druge ukrepe, sprejete zaradi uskladitve z določili
te listine.
III. DEL

V potrditev tega so podpisani, ki so za to pravilno pooblaščeni, podpisali to listino.

15. člen
Podpis, ratifikacija in začetek veljavnosti

Sestavljeno v Strasbourgu 15. oktobra 1985 v angleščini in
francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v
enem samem izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope.
Generalni sekretar Sveta Evrope vsaki državi članici Sveta
Evrope dostavi overjene kopije.

1. Ta listina je na voljo za podpis državam članicam Sveta
Evrope. Treba jo je ratificirati, sprejeti ali odobriti. Listine o
ratifikaciji, sprejemu ali odobritvi se deponirajo pri generalnem sekretarju Sveta Evrope.
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3. člen

4. član

Za izvajanje te listine skrbi Služba Vlade Republike Slovenije
za reformo lokalne samouprave.

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

Evropska listina lokalne samouprave je bila podpisana 15.
oktobra 1985 v Strasbourgu in je stopila v veljavo 1. septembra 1988. Iz preglede stanja podpisov in ratifikacij evropskih
sporazumov Direktorata za pravne zadeve pri Svetu Evrope, z
dne 5. 3. 1996 je razvidno, da je Evropsko listino lokalne
samouprave doslej podpisalo 26 držav, ratificiralo pa 21
držav.

med državo in lokalnimi skupnostmi (načelo subsidiarnosti)
ter lokalne finance (načelo finančne avtonomije oziroma
finančne suverenosti lokalnih skupnosti).

Za ratifikacijo Evropske listine lokalne samouprave govorijo
tako notranji kot zunanji razlogi. Čeprav je bila ta listina eden
od dokumentov za pripravo Ustave Republike Slovenije in
krovnega zakona o lokalni samoupravi, bo po njeni ratifikaciji
mogoč ponovni kritični pregled vse dosedaj sprejete zakonodaje, ki se nanaša na lokalno samoupravo. Sicer ocenjujemo,
da ne bodo potrebne bistvene spremembe v že sprejeti zakonodaji. Nastajajoča področna zakonodaja pa bo morala upoštevati obvezni del načel Evropske listine lokalne samouprave
za nacionalne zakonodaje - zlasti gre za delitev pristoinosti

Oktobra 1996 bo v Lizboni redna konferenca ministrov, odgovornih za lokalno samoupravo, ki bo kot glavno temo obravnavala lokalne finance - uresničevanje 9. člena Evropske
listine lokalne samouprave. Vlada Republike Slovenije sodeluje preko svojih predstavnikov tudi v delovnih telesih Sveta
Evrope, ki se ukvarjajo z lokalno samoupravo.

V programu nalog za nadaljnjo reformo lokalne samouprave,
ki ga je Vlada Republike Slovenije potrdila na seji 7. decembra
1995, je predvidena priprava predloga zakona o ratifikaciji
Evropske listine lokalne samouprave v prvem polletju 1996.

Z ratifikacijo Evropske listine lokalne samouprave za Republiko Slovenijo ne bodo nastale nove finančne obveznosti.

BELEŽKE

/v
i
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VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI,
SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO
SPORAZUMU Z DNE 15. SEPTEMBRA 1988 O KONSOLIDACIJI DOLGOV,

Vlada Republike Slovenije je na 203. seji dne 20. junija
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI,
SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO
SPORAZUMU Z DNE 28. JUNIJA 1984 O KONSOLIDACIJI
DOLGOV,

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI,
SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO
SPORAZUMIH Z DNE 28. JUNIJA 1984, 6. JUNIJA 1985 IN
15. SEPTEMBRA 1988 O KONSOLIDACIJI DOLGOV,

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI,
SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO
SPORAZUMU Z DNE 6. JUNIJA 1985 O KONSOLIDACIJI
DOLGOV,

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI,
SPREJETIH S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO
SPORAZUMU Z DNE 28. NOVEMBRA 1986 O KONSOLIDACIJI DOLGOV,

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Borut MAHNIČ, vodja Sektorja za mednarodne pravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN

2. člen

I.člen
Ratificirajo se:

Sporazumi se v izvirniku v francoskem jeziku ter v prevodu v
slovenskem jeziku glasijo:*

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije
dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do
Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. junija 1984
o konsolidaciji dolgov,

' Besedila izvirnikov sporazumov v angleškem jeziku, priloge omenjene v II. členu sporazumov kot tudi pismi omenjeni v V. členu
sporazumov so na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije in v Mednarodnem
sektorju Ministrstva za finance Republike Slovenije.

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije
dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do
Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 6. junija 1985 o
konsolidaciji dolgov,

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S
STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE
28. JUNIJA 1984 O KONSOLIDACIJI DOLGOV

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije
dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do
Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 28. novembra
1986 o konsolidaciji dolgov,

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije sta se
glede na to, da je proces razpada Socialistične federativne
republike Jugoslavije končan in da je omenjena Socialistična
federativna republika Jugoslavije prenehala obstajati, glede
na to, da so na ozemlju nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije nastale nove države in so zavzele njeno
mesto; da so vse te države naslednice nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije, glede na to, da je Republika
Slovenija ena od omenjenih držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, glede na to, da je
Francija z izjavo z dne 15. januarja 1992 sklenila, da prizna
Republiko Slovenijo, glede na pismo z dne 25. septembra
1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji
GASPARIJU, ministru za finance Republike Slovenije, glede
na pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja GASPARI,
minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku
Pariškega kluba, glede na pismo z dne 6. januarja 1993, ki ga
je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji GASPARIJU,
ministru za finance Republike Slovenije, glede na pismo z dne

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije
dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do
Vlade Republike Francije po sporazumu z dne 15. septembra
1988 o konsolidaciji dolgov,
- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije
dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije do
Vlade Republike Francije po sporazumih z dne 28. junija 1984,
6. junija 1985 in 15. septembra 1988 o konsolidaciji dolgov,
podpisani v Parizu 5. februarja 1996 v francoskem in angleškem jeziku.
poročevalec, it. 25

30

23. aprila 1993, ki ga je g. Mitja GASPARI, minister za finance
Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 5. julija 1993, ki ga je poslal predsednik
Pariškega kluba g. Mitji GASPARIJU, ministru za finance
Republike Slovenije, dogovorili, kot sledi.

VI. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga pogodbenici ratificirata.
Sestavljeno v Parizu dne 5. februarja 1996 v dveh različicah, v
francoščini in angleščini, pri čemer sta obe različici enako
verodostojni.

I. člen
Vlada Republike Slovenije bo za del, ki se nanaša nanjo,
zagotovila odplačilo dolga in je v celoti odgovorna za obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 28. junija 1984 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado
Republike Francije.

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE'DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH
S STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU
Z DNE 6. JUNIJA 1985 O KONSOLIDACIJI DOLGOV

II. člen
Del dolga, omenjenega v I. členu, ki ga je prevzela Vlada
Republike Slovenije, je na dan tega sporazuma ovrednoten z
zneskom 77.291.717,19 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic, ki jih je treba plačati od 1. januarja 1984 do vključno 31.
decembra 1984, ki so ali bodo zapadle in še niso bile poravnane iz naslova komercialnih kreditov, ki so jih odobrile
francoske banke ali dobavitelji in za katere je garantirala ali
jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino
(Compagnie Frangaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur - COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982
(priloga).

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije sta se
glede na to, da je proces razpada Socialistične federativne
republike Jugoslavije končan in da je omenjena Socialistična
federativna republike Jugoslavija prenehala obstajati, glede
na to, da so na ozemlju nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije nastale nove države in so zavzele njeno
mesto; da so vse te države naslednice nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije,
glede na to, da je Republika Slovenija ena od omenjenih držav
naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, glede na to, da je Francija z izjavo z dne 15. januarja
1992 sklenila, da prizna Republiko Slovenijo, glede na pismo
z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsedik Pariškega
kluba g. Mitji GASPARIJU, ministru za finance Republike
Slovenije, glede na pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g.
Mitja GASPARI, minister za finance Republike Slovenije,
poslal predsedniku Pariškega kluba, glede na pismo z dne 6.
januarja 1993, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g.
Mitji GASPARIJU, ministru za finance Republike Slovenije,
glede na pismo z dne 23. aprila 1993, ki ga je g. Mitja
GASPARI, minister za finance Republike Slovenije, poslal
predsedniku Pariškega kluba, glede na pismo z dne 5. julija
1993, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji
GASPARIJU, ministru za finance Republike Slovenije, dogovorili, kot sledi:

V primeru obojestransko priznane napake pri ovrednotenju se
tako ugotovljeni zneski lahko spremenijo s soglasjem obeh
pogodbenic.
Priloga je sestavni del tega sporazuma.
III. člen
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana na eni strani in Banka
Francije (Banque de France) na drugi strani sta za račun
svojih vlad pooblaščeni za izvajanje določil tega sporazuma.
Še zlasti bo Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana za račun
Vlade Republike Slovenije in v okviru določb tega sporazuma
izpolnjevala vse obveznosti, zaupane Narodni banki Jugoslavije po Sporazumu o konsolidaciji dolgov, podpisanem 28.
junija 1984 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike
Francije.

1. člen
Vlada Republike Slovenije bo za del, ki se nanaša nanjo,
zagotovila odplačilo dolga in je v celoti odgovorna za obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 6. junija 1985 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado
Republike Francije.

Način plačila obveznosti, omenjenih v prilogi k temu sporazumu, in obresti na te obveznosti bo določal sporazum, ki ga
bosta sklenili Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana in Banka
Francije (Banque de France).
IV. člen

II. člen

Če ta sporazum ne določa drugače, se še naprej uporabljajo
določila Sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 28.
junija 1984 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike
Francije, in še zlasti finančni pogoji iz njegovega III. in IV.
člena.

Del dolga, omenjenega v I. členu, ki ga je prevzela Vlada
Republike Slovenije, je na dan tega sporazuma ovrednoten z
zneskom 87.816.889,79 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic, ki jih je treba plačati od 1. januarja 1985 do vključno 15.
maja 1986, ki so ali bodo zapadle in še niso bile poravnane iz
naslova komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske
banke ali dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (Compagnie Francaise dAssurance pour le Commerce Exterieur COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega
dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od
enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga).

(*) Začasna ocena glede na 100% vliino prvotnih terjatev
V. člen
Sporazum o konsolidaciji dolgov, podpisan med Zveznim
izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije 28. junija 1984,
pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik
Pariškega kluba g. Mitji GASPARIJU, ministru za finance
Republike Slovenije, in pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je
g. Mitji GASPARI, minister za finance Republike Slovenije,
poslal predsedniku Pariškega kluba, so priloženi temu sporazumu.

V primeru obojestransko priznane napake pri ovrednotenju se
tako ugotovljeni zneski lahko spremenijo s soglasjem obeh
pogodbenic.
Priloga je sestavni del tega sporazuma.
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III. člen

23. aprila 1993, ki ga je g. Mitja GASPARf, minister za finance
Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 5. julija 1993, ki ga je poslal predsednik
Pariškega kluba g. Mitji GASPARIJU, ministru za finance
Republike Slovenije, dogovorili, kot sledi:

Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana na eni strani in Banka
Francije (Banque de France) na drugi strani sta za račun
svojih vlad pooblaščeni za izvajanje določil tega sporazuma.
Še zlasti bo Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana za račun
Vlade Republike Slovenije in v okviru določb tega sporazuma
izpolnjevala vse obveznosti, zaupane Narodni banki Jugoslavije po Sporazumu o konsolidaciji dolgov, podpisanem 6.
junija 1985 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike
Francije.

I. člen
Vlada Republike Slovenije bo za del, ki se nanaša nanjo,
zagotovila odplačilo dolga in je v celoti odgovorna za obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 28. novembra 1986 med Zveznim izvršnim svetom
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in
Vlado Republike Francije.

Načine plačila obveznosti, omenjenih v prilogi k temu sporazumu, in obresti na te obveznosti bo določal sporazum, ki ga
bosta sklenili Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana in
Banka Francije (Banque de France).

II. člen
Del dolga, omenjenega v 1. členu, ki ga je prevzela Vlada
Republike Slovenije, je na dan tega sporazuma ovrednoten z
zneskom 94.898.834,10 francoskih frankov, (*) od tega:

IV. člen
Če ta sporazum ne določa drugače, se še naprej uporabljajo
določila Sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 6.
junija 1985 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike
Francije, in še zlasti finančni pogoji iz njegovega III. in IV.
člena.

- 64.026.892,57 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic, ki
jih je treba plačati od 16. maja 1986 do vključno 15. maja 1987,
ki so ali bodo zapadle in. še niso bile poravnane iz naslova
komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali
dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunananjo trgovino (Compagnie Frangaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur - COFACE) in
izhajajo iz pogodbe ali drugega finančenga dogovora s
prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta,
in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga I);

V. člen
Sporazum o konsolidaciji dolgov, podpisan med Zveznim
izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije 6. junija 1985,
pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik
Pariškega kluba g. Mitji GASPARIJU, ministru za finance
Republike Slovenije, in pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je
g. Mitja GASPARI, minister za finance Republike Slovenije,
poslal predsedniku Pariškega kluba, so priloženi temu sporazumu.

Ta sporazum začne veljati, ko ga pogodbenici ratificirata.

- 30.871.941,53 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic, ki
jih je treba plačati od 16. maja 1987 do vključno 31. marca
1988, ki so ali bodo zapadle in še niso bile poravnane iz
naslova komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske
banke ali dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (Compagnie Frangaise d'Assurance pour le Commerce Exterieur COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega
dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od
enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga II).

Sestavljeno v Parizu dne 5. februarja 1996 v dveh različicah, v
francoščini in angleščini, pri čemer sta obe različici enako
verodostojni.

V primeru obojestransko priznane napake pri ovrednotenju se
tako ugotovljeni zneski lahko spremenijo s soglasjem obeh
pogodbenic.

VI. člen

Prilogi sta sestavni del tega sporazuma.
III. člen

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S
STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE
28. NOVEMBRA 1986 O KONSOLIDACIJI DOLGOV

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana na eni strani in Banka
Francije (Banque de France) na drugi strani sta za račun
svojih vlad pooblaščeni za izvajanje določil tega sporazuma.
Še zlasti bo Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana za račun
Vlade Republike Slovenije in v okviru določb tega sporazuma
izpolnjevala vse obveznosti, zaupane Narodni banki Jugoslavije po Sporazumu o konsolidaciji dolgov, podpisanem 28.
novembra 1986 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlade Republike Francije.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije sta se
glede na to, da je proces razpada Socialistične federativne
republike Jugoslavije končan in da je omenjena Socialistična
federativna republika Jugoslavija prenehala obstajati, glede
na to, da so na ozemlju nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije nastale nove države in so zavzele njeno
mesto; da so vse te države naslednice nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije, glede na to, da je Republika
Slovenija ena od omenjenih držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, glede na to, da je
Francija z izjavo z dne 15. januarja 1992 sklenila, da prizna
Republiko Slovenijo, glede na pismo z dne 25. septembra
1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji
GASPARIJU, ministru za finance Republike Slovenije, glede
na pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja GASPARI,
minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku
Pariškega kluba, glede na pismo z dne 6. januarja 1993, ki ga
je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji GASPARIJU,
ministru za finance Republike Slovenije, glede na pismo z dne
poročevalec, št. 25

Načine plačila obveznosti, omenjene v prilogah I in II k temu
sporazumu, in obresti na te obveznosti bo določal sporazum,
ki ga bosta sklenili Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana in
Banka Francije (Banque de France).
(*) Začasna ocena glede na 100% višino prvotnih terjatev
IV. člen
Če ta sporazum ne določa drugače, se še naprej uporabljajo
določila Sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 28.
novembra 1986 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine
Socialistične republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije, in še zlasti finančni pogoji iz njegovega IV., V. in VI.
člena.
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5. člen

(Compagnie Frangaise dAssurance pour le Commerce Exterieur - COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega
dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od
enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga I);

Sporazum o konsolidaciji dolgov, podpisan med Zveznim
izvršnim svetom Skupščine Socialistične republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije 28. novembra 1986, pismo z
dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega
kluba g. Mitji GASPARIJU, ministru za finance Republike
Slovenije, in pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja
GASPARI, minister za finance Republike Slovenije, poslal
predsedniku Pariškega kluba, so priloženi temu sporazumu.

- 52.814.326,81 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic in
obresti (brez zamudnih obresti), ki izhajajo iz sporazumov o
konsolidaciji z dne 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 28. novembra 1986, ki jih je treba plačati od 1. aprila 1988 do 30. junija
1989 (priloga II).

VI. člen

V primeru obojestransko priznane napake pri ovrednotenju se
tako ugotovljeni zneski lahko spremenijo s soglasjem obeh
pogodbenic.

Ta sporazum začne veljati, ko ga pogodbenici ratificirata.

Prilogi sta sestavni del tega^porauzuma.

Sestavljeno v Parizu dne 5. februarja 1996 v dveh različicah, v
francoščini in angleščini, pri čemer sta obe različici enako
verodostojni.

III. člen
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana na eni strani in Banka
Francije (Banque de France) ter COFACE (vsaka zase) na
drugi strani so za račun svojih vlad pooblaščeni za izvajanje
določil tega sporazuma. Še zlasti bo Nova Ljubljanska banka
d. d., Ljubljana za račun Vlade Republike Slovenije in v okviru
določb tega sporazuma izpolnjevala vse obveznosti, zaupane
Narodni banki Jugoslavije po Sporazumu o konsolidaciji dolgov, podpisanem 15. septembra 1988 med Zveznim izvršnim
svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S
STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMU Z DNE
15. SEPTEMBRA 1988 O KONSOLIDACIJI DOLGOV

Načine plačila obveznosti, omenjenih v prilogi I k temu sporazumu, in obresti na te obveznosti bo določal sporazum, ki ga
bosta sklenili Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana in
COFACE.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije sta se
glede na to, da je proces razpada Socialistične federativne
republike Jugoslavije končan in da je omenjena Socialistična
federativna republika Jugoslavije prenehala obstajati, glede
na to, da so na ozemlju nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije nastale nove države in so zavzele njeno
mesto; da so vse te države naslednice nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije, glede na to, da je Republika
Slovenija ena od omenjenih držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, glede na to, da je
Francija z izjavo z dne 15. januarja 1992 sklenila, da prizna
Republiko Slovenijo, glede na pismo z dne 25. septembra
1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji
GASPARIJU, ministru za finance Republike Slovenije, glede
na pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja GASPARI,
minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku
Pariškega kluba, glede na pismo z dne 6. januarja 1993, ki ga
je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji GASPARIJU,
ministru za finance Republike Slovenije, glede na pismo z dne
23. aprila 1993, ki ga je g. Mitja GASPARI, minister za finance
Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 5. julija 1993, ki ga je poslal predsednik
Pariškega kluba g. Mitji GASPARIJU, ministru za finance
Republike Slovenije, dogovorili, kot sledi:

Načine plačila obveznosti, omenjenih v prilogi II k temu sporazumu, in obresti na te obveznosti bo določal sporazum, ki ga
bosta sklenili Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana in
Banka Francije (B^ngue de France).

IV, člen
Če ta sporazum ne določa drugače, se še naprej uporabljajo
določila Sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 15.
septembra 1988 med Zveznim izvršnim svetom Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije, in še zlasti finančni pogoji iz njegovega III., IV.
in V. člena.
V. člen

I. člen
Vlada Republike Slovenije bo za del, ki se nanaša nanjo,
zagotovila odplačilo dolga in je v celoti odgovorna za obveznosti, ki izhajajo iz sporazuma o konsolidaciji dolgov, podpisanega 15. septembra 1988 med Zveznim izvršnim svetom
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in
Vlado Republike Francije.
II. člen

Sporazum o konsolidaciji dolgov, podpisan med Zveznim
izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije 15. septembra
1988, pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji GASPARIJU, ministru za finance
Republike Slovenije, in pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je
g. Mitja GASPARI, minister za finance Republike Slovenije,
poslal predsedniku Pariškega kluba, so priloženi temu sporazumu.

Del tega, omenjenega v I. členu, ki ga je prevzela Vlada
Republike Slovenije, je na dan tega sporazuma ovrednoten z
zneskom 66.148.513,91 francoskih frankov, (*) od tega:

VI. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga pogodbenici ratificirata.

- 13.334.187,10 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic in
obresti (brez zamudnih obresti), ki jih je treba plačati od 1.
aprila 1988 do vključno 30. junija 1989, ki še niso bile poravnane iz naslova komercialnih kreditov, ki so jih odobrile
francoske banke ali dobavitelji in za katere je garantirala ali
jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino

Sestavljeno v Parizu dne 5. februarja 1996 v dveh različicah, v
francoščini in angleščini, pri čemer sta obe različici enako
verodostojni.

(*) Začasna ocena glede na 100% višino prvotnih terjatev
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poročevalec, št. 25

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
REPUBLIKE FRANCIJE O PREVZEMU S STRANI VLADE
REPUBLIKE SLOVENIJE DELA OBVEZNOSTI, SPREJETIH S
STRANI ZVEZNEGA IZVRŠNEGA SVETA SKUPŠČINE
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE
DO VLADE REPUBLIKE FRANCIJE PO SPORAZUMIH Z DNE
28. JUNIJA 1984,6. JUNIJA 1985 IN 15. SEPTEMBRA 1988 O
KONSOLIDACIJI DOLGOV

obresti (brez zamudnih obresti), ki izhajajo iz sporazumov o
konsolidaciji z dne 28. junija 1984,6. junija 1985 in 28. novembra 1986, ki jih je treba plačati od 1. aprila 1988 do 30. junija
1989 (priloga III).
V primeru obojestransko priznane napake pri ovrednotenju se
tako ugotovljeni zneski lahko spremenijo s soglasjem obeh
pogodbenic.
Priloge I, II in III so sestavni del tega sporazuma.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Francije sta se
glede na to, da je proces razpada Socialistične federativne
republike Jugoslavije končan in da je omenjena Socialistična
federativna republika Jugoslavije prenehala obstajati, glede
na to, da so na ozemlju nekdanje Socialistične federativne
republike Jugoslavije nastale nove države in so zavzele njeno
mesto; da so vse te države naslednice nekdanje Socialistične
federativne republike Jugoslavije, glede na to, da je Republika
Slovenija ena od omenjenih držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike Jugoslavije, glede na to, da je
Francija z izjavo z dne 15. januarja 1992 sklenila, da prizna
Republiko Slovenijo, glede na pismo z dne 25. septembra
1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji
GASPARIJU, ministru za finance Republike Slovenije, glede
na pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja GASPARI,
minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku
Pariškega kluba, glede na pismo z dne 6. januarja 1993 , ki ga
je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji GASPARIJU,
ministru za finance Republike Slovenije, glede na pismo z dne
23. aprila 1993, ki ga je g. Mitja GASPARI, minister za finance
Republike Slovenije, poslal predsedniku Pariškega kluba,
glede na pismo z dne 5. julija 1993, ki ga je poslal predsednik
Pariškega kluba g. Mitji GASPARIJU, ministru za finance
Republike Slovenije, dogovorili, kot sledi:

(*) Začasna ocena glede na 100% višino prvotnih terjatev
III. člen
Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana na eni strani in Banka
Francije (Banque de France) na drugi strani sta za račun
svojih vlad pooblaščeni za izvajanje določil tega sporazuma.
Še zlasti bo Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana za račun
Vlade Republike Slovenije in v okviru določb tega sporazuma
izpolnjevala vse obveznosti, zaupane Narodni banki Jugoslavije po sporazumih o konsolidaciji dolgov, podpisanih 28.
junija 1984, 6. junija 1985 in 15. septembra 1988 med Zveznim
izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.
Načine plačila obveznosti, omenjene v prilogah I, II in III k
temu sporazumu, in obresti na te obveznosti bo določal
sporazum, ki ga bosta sklenili Nova Ljubljanska banka d. d.,
Ljubljana in Banka Francije (Banque de France).
IV. člen
Če ta sporazum ne določa drugače, se še naprej uporabljajo
določila Sporazumov o konsolidaciji dolgov, podpisanih 28.
junija 1984, 6. junija 1985 in 15. septembra 1988 med Zveznim
izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije, in še zlasti
finančni pogoji.

I. člen
Vlada Republike Slovenije bo za del, ki se nanaša nanjo
zagotovila odplačilo dolga in je v celoti odgovorna za del
obveznosti, ki izhajajo iz dokumentacije COFACE št.
93.111,71.624, 56.391 in 75.148, ki so ga prvotni slovenski
dolžniki povrnili Narodni banki Jugoslavije in Jugobanki Beograd iz naslova sporazumov o konsolidaciji dolgov, podpisanih 28. junija 1984, 6. junija 1985 in 15. septembra 1988 med
Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije.

V. člen
Sporazumi o konsolidaciji dolgov, podpisani 28. junija 1984,
6. junija 1985 in 15. septembra 1988 med Zveznim izvršnim
svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije, pismo z dne 25. septembra 1992, ki ga je poslal predsednik Pariškega kluba g. Mitji
GASPARIJU, ministru za finance Republike Slovenije, in
pismo z dne 27. oktobra 1992, ki ga je g. Mitja GASPARI,
minister za finance Republike Slovenije, poslal predsedniku
Pariškega kluba, so priloženi temu sporazumu.

II. član
Del dolga, omenjenega v I. členu, ki ga je prevzela Vlada
Republike Slovenije, je na dan tega sporazuma ovrednoten z
zneskom 11.817.703,29 francoskih frankov ('):

VI. člen

- 3.565.626,54 francoskih frankov (*) iz naslova glavnice, ki
jih je treba plačati od 1. januarja
1984 do 31. decembra 1984, ki so ali bodo zapadle in še niso
bile poravnane iz naslova komercialnih kreditov, ki so jih
odobrile francoske banke ali dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Frangoska zavarovalnica za zunanjo
trgovino (Compagnie Francaise dAssurance pour le Commerce Exterieur - COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem
kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga I);

Ta sporazum začne veljati, ko ga pogodbenici ratificirata.
Sestavljeno v Parizu dne 5. februarja 1996 v dveh različicah, v
francoščini in angleščini, pri čemer sta obe različici enako
verodostojni.
3. člen

- 6.037.430,03 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic, ki jih
je treba plačati od 1. januarja 1985 do vključno 15. maja 1986,
ki so ali bodo zapadle in $e niso bile poravnane iz naslova
komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali
dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (Compagnie Frangaise
dAssurance pour le Commerce Exterieur - COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno
predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2. decembrom 1982 (priloga II);

Zneski, ki bodo skladno s sporazumi zapadli v plačilo do
začetka veljavnosti sporazumov, bodo poravnani takoj po
začetku veljavnosti posameznega sporazuma.
4. člen
Hkrati s tem zakonom se objavijo v izvirniku v francoskem
jeziku ter v prevodu v slovenskem jeziku tudi
a
- Sporazum o konsolidaciji dolgov med Zveznim izvršnim
svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije z dne 28. junija 1984,

- 2.214.646,72 francoskih frankov (*) iz naslova glavnic in
poročevalec, št. 25
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- Sporazum o konsolidaciji dolgov med Zveznim izvršnims
svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije z dne 6. junija 1985,
- Sporazum o konsolidaciji dolgov med Zveznim izvršnim
svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije z dne 28. novembra 1986,
- Sporazum o konsolidaciji dolgov med Zveznim izvršnim
svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije z dne 15. septembra 1988,
omenjeni v sporazumih.

5. člen
Za izvajanje sporazumov skrbi Ministrstvo za finance Republike Slovenije.
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

1.
Splošno

sklada (IMF) je tudi pregledovanje rednega odplačevanja
zunanjih kreditnih obveznosti držav članic, kamor sodi tudi
dolg do Pariškega kluba.

Dne 5. februarja 1996 so bili v Parizu podpisani naslednji
sporazumi z Republiko Francijo:

2.
Pravni temelji:

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije
dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta
Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade
Republike Francije po sporazumu z dne 28. junija 1984 o
konsolidaciji dolgov

Sporazumi so bili podpisani na podlagi naslednjih pravnih
temeljev, ki ustanovpravno in notranjepravno urejajo problematiko prevzema slovenskega dela dolga bivše SFRJ do
Republike Francije:
- Ustavni zakon za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list
Republike Slovenije, št. 1/91-1);

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije
dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta
Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade
Republike Francije po sporazumu z dne 6. junija 1985 o
konsolidaciji dolgov

- Ustavni zakon o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 21/
94):

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije
dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta
Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade
Republike Francije po sporazumu z dne 28. novembra 1986 o
konsolidaciji dolgov

- Zakon o načinih in pogojih izpolnjevanja obveznosti iz
dvostranskih sporazumov za prevzem slovenskega dela
dolga, ki izvira iz dvostranskih sporazumov za konsolidacijo
dolga bivše SFRJ, sklenjenih med SFRJ in državami članicami
Pariškega kluba v obdobju 1984-1988 (v nadaljevanju: zakon
o Pariškem klubu) (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/96).

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije
dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta
Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade
Republike Francije po sporazumu z dne 15. septembra 1988 o
konsolidaciji dogov

Poleg zgoraj navedenih pravnih temeljev za ureditev slovenskih obveznosti do držav članic Pariškega kluba je
pomembno tudi to, da se sporazumi sklepajo ob obojestranski ugotovitvi, da je bivša SFRJ prenehala obstajati.
Nadalje so vir urejanja odnosov z Republiko Francijo kot
državo članico Pariškega kluba tudi v preambuli sporazumov
navedena pisma, ki jih je minister za finance Republike Slovenije izmenjal s predsednikom Pariškega kluba.

- Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Francije o prevzemu s strani Vlade Republike Slovenije
dela obveznosti, sprejetih s strani Zveznega izvršnega sveta
Socialistične federativne republike Jugoslavije do Vlade
Republike Francije po sporazumih z dne 28. junija 1984, 6.
junija 1985, 15. septembra 1988 o konsolidaciji dogov (v
nadaljevanju: sporazumi).

3.
Načini urejanja obveznosti:

Podpis sporazumov je bil pogoj za ureditev slovenskih razmerij, ki izhajajo iz naslova refinanciranih dolgov, ki jih je v letih
1984-1988 sklenila bivša SFRJ z Republiko Francijo kot
državo članico Pariškega kluba. Republika Slovenija oziroma
slovenski končni uporabniki bodo na podlagi sporazumov
prevzeli obveznosti v obsegu in pod pogoji, ki izvirajo iz
dvostranskih sporazumov o konsolidaciji dolga sklenjenimi
med nekdanjim Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado Republike
Francije v obdobju 1984-1988.

Republika Slovenija z Republiko Francijo kot državo članico
Pariškega kluba ureja prevzem dolga bivše SFRJ na podlagi
kriterija alociranega dolga, kjer so slovenski končni uporabniki znani. Alocirani dolg bodo poravnali slovenski končni
uporabniki, ki so dolg najeli in koristili. Večina alociranega
dolga se s strani slovenskih bank do tujine po ročnosti iz
starih sporazumov o refinanciranju dolga do Republike Francije tekoče poravnava.
V sporazumih, ki so bili sklenjeni z Republiko Francijo, Vlada
Republike Slovenije navzven nastopa le kot subjekt sklepanja
mednarodnih pogodb. Notranjepravna ureditev plačila dolga
slovenskih končnih uporabnikov pa se bo izvajala na podlagi
zakona o Pariškem klubu. Republika Slovenija bo navzven
sicer nastopala kot dolžnik, vendar v svojem imenu in za tuj
račun, to je za račun banke dolžnice do tujine (5. člen zakona
o Pariškem klubu) oziroma za račun končnega uporabnika, če

.S podpisom in ratifikacijo sporazumov se bo dokončno uredilo razmerje slovenskih končnih porabnikov oziroma Vlade
Republike Slovenije z Vlado Republike Francije kot upnice iz
naslova nasledstva dolgov bivše SFRJ. Neurejeni odnosi s
tujimi upniki so eden izmed najbolj motečih dejavnikov v
finančnih in poslovnih odnosih s tujino. Eno izmed področij
rednih letnih pregledov misije Mednarodnega denarnega
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je le-ta kredit dobil prek banke dolinice do tujine izven Republike Slovenije (kredit Ine Nafta Lendava).

stran sporočila drugi strani, da se je v Republiki Sloveniji
končal postopek za začetek njihove veljavnosti

Način plačila obveznosti je določen v pogodbah, ki jih sklenejo Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana z Banque de
France in s COFACB, kot agenti držav pogodbenic.

5.
Finančne obveznosti v zvezi z Izvajanjem sporazumov:

Dogovor o tretiranju plačil zaostalih glavnic in obresti, ki je bil
med slovensko in francosko stranjo dosežen na pogajanjih,
vsebinsko dopolnjuje sporazume in določa prvi rok zapadlosti
15. 12. 1993 ter zadnji rok zapadlosti 15. 6. 1996. Dogovor je
bil dosežen v skladu s pismom, izmenjanim med ministrom za
finance Republike Slovenije in Pariškim klubom z dne 5. 7.
1993.

Z ratifikacijo sporazumov ne bodo nastale neposredne
finančne obveznosti za proračun Republike Slovenije, saj gre
za ureditev alociranega dolga znanih slovenskih končnih uporabnikov, ki so kredite najeli in koristili. Republika Slovenija
ima na podlagi zakona o Pariškem klubu instrumentarij ukrepov v primeru, če banke dolžnice do tujine ne bodo izpolnile
svojih obveznosti.

Zapadli zneski bodo plačani neposredno po uveljavitvi sporazumov med Republiko Slovenijo in Republiko Francijo (glej
prilogi Nove Ljubljanske banke d. d., Ljubljana o zapadlih
zneskih na dan 1. 7. 1996).

6.
Ratifikacije sporazumov In njihov vpliv na domačo
zakonodajo:

4.
Začetek veljavnosti:

Sporazume ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Ratifikacija sporazumov ne bo vplivala na našo domačo zakonodajo.

Vseh pet sporazumov začne veljati z dnem. ko bo slovenska

BELEŽKE

■*
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OBVEZNOSTI l'O BILATERALNEM SPORAZUMU Z VLADO REPUBLIKE FRANCIJE
PLAN ODPLAČIL NEZAPADLIII OBVEZNOSTI
1. NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA
REDNE
GLAVNICE
SPORAZUM O REFINANCIRANJU VA
SPORAZUM
SPORAZUM
SPORAZUM
SPORAZUM
SPORAZUM
SPORAZUM
SKUPAJ

1987/88 II. FAZA
1988/89
1988/89
1988/89
1988/89
1988/89

FRF
FRF
FRF
FRF
FRF
FRF
FRF

2.593.243,07
7.284.374,86
7.284.374,86
7.284.374,86
7.284.374,86
7.284.374,86
39.015.117,37

ZAPADLOST
30.09.96
15.11.96
15.05.97
15.11.97
15.05.98
15.11.98

2. NBJ/ČI.49/
SPORAZUM O REFINANCIRANJU

VA

SPORAZUM 1988/89
SPORAZUM 1988/89
SPORAZUM 1988/89
SPORAZUM 1988/89
SPORAZUM 1988/89
SKUPAJ
3. A - BANKA D.D. LJUBLJANA

FRF
FRF
FRF
FRF
FRF
FRF

SPORAZUM O REFINANCIRANJU

VA

SPORAZUM
SPORAZUM
SPORAZUM
SPORAZUM
SPORAZUM
SKUPAJ

FRF
FRF
FRF
FRF
FRF
FRF

1988/89
1988/89
1988/89
1988/89
1988/89

REDNE
GLAVNICE
276.830,84
276.830,84
276.830,84
276.830,84
276.830,84

ZAPADLOST
15.11.96
15.05.97
15.11.97
15.05.98
15.11.98

1.384.154,20
REDNE
GLAVNICE
8.375,00
8.375,00
8.375,00
8.375,00
8.375,00

ZAPADLOST
15.11.96
15.05.97
15.11.97
15.05.98
15.11.98

41.875,00

4. NAFfA LENDAVA
SPORAZUM O REFINANCIRANJU

VA

REDNE
GLAVNICE

ZAPADLOST

15.11.96
984.189,40
FRF
SPORAZUM 1988/89
15.05.97
984.189,40
FRF
SPORAZUM 1988/89
15.11.97
984.189,40
FRF
SPORAZUM 1988/89
15.05.98
984.189,40
FRF
SPORAZUM 1988/89
15.11.98
984.189,40
FRF
SPORAZUM 1988/89
SKUPAJ
FRF
4.920.947,00
Opomba: obrestna mera po zgoraj navedenih sporazumih o refinanciranju je variabilna in sicer

Jugoslavije na začetku vsakega meseca poslala Banki Francije pregled dolgov, zapadlih v preteklem mesecu, kot tudi
ustrezne plačilne naloge in seznam uporabnikov ter njihovih
bank.

SPORAZUM
O KONSOLIDACIJI DOLGOV MED VLADO
REPUBLIKE FRANCIJE IN ZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM
SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE,
podpisan 28. junija 1984

B) Da bi omogočila plačilo upnikom, bo Banka Francije, ki
deluje za račun francoske vlade, ob prejemu vsakega pregleda stanja in ustreznih plačilnih nalogov knjižila v dobro
Narodne banke Jugoslavije avans v višini skupnega zneska
dolgov, prikazanih v pregledih stanja.

Vlada Republike Francije in Zvezni izvršni svet Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije sta se, da bi
izpolnila določbe usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolga
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je bil podpisan v Parizu 22. maja 1984, dogovorila o naslednjem:

Banka Francije bo znesek teh avansov takoj knjižila v breme
Narodne banke Jugoslavije in bo udeleženim francoskim bankam in ustanovam, ki jim bo knjižila v dobro potrebne vsote,
dostavila plačilne naloge v izvršitev.

POGOJI KONSOLIDACIJE
I. člen
(dolg)

C) V okviru poenostavljenega postopka sta se pogodbenici
dogovorili, da bodo dokončni pregledi stanja, ugotovljeni na
podlagi priložene priloge ter odobreni in podpisani s strani
COFACE in Narodne banke Jugoslavije, veljali kot plačilni
nalogi in pregledi stanja in se lahko v ta namen uporabljali po
zgoraj določeni dinamiki.

1) Dolg, ki ga Franciji dolgujejo dolžniki Socialistične federativne republike Jugoslavije in ga je treba po določbah tega
sporazuma refinancirati, sestavljajo glavnice, ki jih je treba
plačati od 1. januarja 1984 do vključno 31. decembra 1984, ki
so ali bodo zapadle in so neporavnane iz komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali francoski dobavitelji
in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (COFACE) in izhajajo iz pogodbe
ali kakšne druge oblike finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene
pred 2. decembrom 1982.

III. člen
(vračanje dolga)
Avansi, ki jih bo na podlagi 2. člena tega sporazuma izvršila
francoska vlada, se bodo vračali v 6 enakih zaporednih polletnih obrokih, pri čemer bo prvi obrok plačan 31. decembra
1988, zadnji pa 30. junija 1991; plačila bo izvrševala Narodna
banka Jugoslavije kot agent Zveznega izvršnega sveta Skupščine federativne republike Jugoslavije.

Razumljivo je, da se ta konsolidacija ne nanaša na odplačilo
dolga, ki izhaja iz kreditov, odobrenih z uporabo sporazuma,
podpisanega v Bernu 19. januarja 1983. Nanaša se na kredite,
ki jih je francoska stran naštela v pismu z dne 9. marca 1983 in
s katerim je jugoslovanska stran soglašala v odgovoru z dne
19. marca 1983 glede omercialnih kreditov, kot tudi na izmenjavo pisem z dne 9. marca 1983 glede finančnih kreditov.

IV. člen
(obrestna mera)
Narodna banka Jugoslavije bo plačevala obresti po obrestni
meri, ki bo določena na naslednji način:

2) Skupni znesek dolgov iz prvega odstavka je na dan tega
sporazuma začasno ovrednoten na 708.354.222,02 francoskih
frankov, 66.666,66 ameriških dolarjev, 212.500,00 nemških
mark, 1.088.000,00 avstrijskih šilingov.

- povprečna stopnja donosa pri odplačevanju posojil, za
katera garantira francoska država, in njim podobnih (TMO), ki
se revidira vsakih šest mesecev, povečana za 0,3 točke,
vključno z vsemi stroški in provizijami, na posojila, odobrena
za refinanciranje kreditov, ki so bili prvotno izraženi v francoskih frankih. TMO je enaka aritmetičnemu povprečju povprečnih mesečnih stopenj donosa ob dodelitvi posojil, za katera
garantira država, in njim podobnih, ugotovljenih med zadnjimi šestimi meseci, ki ga določa I.N.S.E.E. (Nacionalni zavod
za statistiko in ekonomske študije). Točno določeno je, da se
pri ugotavljanju tega indeksa upoštevajo le obveznosti, ki ne
vključujejo drugih nadomestil kot povprečno stopnjo donosa,
določeno ob dodelitvi za celotno obdobje posojila:
- šestmesečni LIBOR na nemško marko, povečan za 1 točko,
vključno z vsemi stroški in provizijami, na posojila, odobrena
za refinanciranje kreditov, prvotno izraženih v nemških markah ali avstrijskih šilingih;
- šestmesečni LIBOR na ameriški dolar, povečan za 1 točko,
vključno z vsemi stroški in provizijami, na posojila, odobrena
za refinanciranje kreditov, prvotno izraženih v ameriških dolarjih.

Tako ovrednotene zneske bosta verificirali COFACE iz
Narodne banke Jugoslavije. V ta namen se bosta ustavili v
enem mesecu od dneva podpisa tega sporazuma posvetovali,
da bi dobili dokončni pregled stanja na podlagi priložene
priloge.
Ta pregled bo sestavni del sporazuma.
3) Če so bile ali bi bile k pogodbam o zgoraj omenjenih
dolgovih po 1. decembru 1982 sprejete spremembe ali dopolnitve, s katerimi bi se povečale obveznosti dolžnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije do Francije, se te
določbe ne bi nanašale na nove iz tega izhajajoče obveznosti.
4) Ta sporazum v ničemer ne posega v pravna razmerja, ki
izhajajo iz občega prava, ali obveznosti, ki so jih pogodbenice
prevzele v zgoraj omenjenih pogodbah, brez škode za določila IV. člena.
II. člen
(refinanciranje)

Te obrestne mere se uporabljajo za obdobje med prvotnimi
datumi zapadlih dolgov po pogodbi in datumi vračila refinanciranih zneskov in nadomeščajo obresti, predvidene v prvotnih pogodbah, vključno s penali za zamudo.

Dolg dožnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije, določen v 1. členu, bo francoska vlada refinancirala pod
naslednjimi pogoji:

Dolgovane obresti bodo ugotovljene in poravnane 31. marca,
30. junija, 30. septembra in 31. decembra vsakega leta, pri
čemer se za prvi obrok določi 30. september 1984.

A) Z začetkom veljavnosti tega sporazuma in najkasneje en
mesec po njegovem podpisu bo Narodna banka Jugoslavije
poslala Banki Francije pregled stanja dolgov, ki jih je treba
plačati med 1. januarjem 1984 in datumom tega sporazuma in
še niso poravnani, kot tudi ustrezne plačilne naloge in seznama uporabnikov ter njihovih bank.

Načini plačila teh obresti bodo sporazumno določeni med
Banko Francije in Narodno banko Jugoslavije.
V primeru zamude katerega koli plačila po tem sporazumu se
bodo obresti, določene na omenjenih podlagah, povečale za
1 točko.

Glede dolgov, ki'jih je treba plačati med datumom tega sporazuma in vključno 31. decembra 1984. bo Narodna banka
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Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je bil podpisan 24. maja 1985 v Parizu, dogovorila o naslednjem:

V. člen
(obračunska valuta)

POGOJI KONSOLIDACIJE

Vsi avansi kot tudi obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma,
in vsa plačila, ki se nanašajo na te obveznosti, bodo obračunani in izvršeni v prvotni valuti, v*kateri so bili odobreni
krediti, razen kreditov, prvotno izraženih v avstrijskih šilingih,
ki bodo refinancirani v nemških markah.

I. člen
(dolg)
1) Dolg, ki ga Franciji dolgujejo dolžniki Socialistične federativne republike Jugoslavije in ga je treba po določbah tega
sporazuma refinancirati, sestavljajo glavnice, ki jih je treba
plačati od 1. januarja 1985 do vključno 15. maja 1986, ki so ali
bodo zapadle in so neporavnane iz komercialnih kreditov, ki
so jih odobrile francoske banke ali francoski dobavitelji in za
katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (Coface) in izhajajo iz pogodbe ali
kakšne druge oblike finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene
pred 2. decembrom 1982.

SPLOŠNE DOLOČBE
VI. člen
Banka Francije in Narodna banka Jugoslavije sta vsaka zase
za račun svojih vlad pooblaščeni za izvajanje tega sporazuma.
VII. člen
V skladu z določbami usklajenega zapisnika z dne 22. maja
1984 se:

Razumljivo je, da se ta konsolidacija ne nanaša na odplačilo
dolga, ki izhaja iz kreditov, odobrenih z uporabo sporazuma,
podpisanega v Bernu 19. januarja 1983. Nanaša se na kredite,
ki jih je francoska stran naštela v pismu z dne 9. marca 1983 in
s katerim je jugoslovanska stran soglašala v odgovoru z dne
19. marca 1983 1983 glede komercialnih kreditov, kot tudi na
izmenjavo pisem z dne 9. marca 1983 glede finančnih kreditov.

1. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije zavezuje, da bo francoski vladi takoj
omogočil uporabo vseh za upnika ugodnejših določb, kot so
določbe v tem sporazumu, in ki bi jih pravno in dejansko
odobril pod primerljivimi pogoji za celotno ali delno plačilo
dolgov Socialistične federativne republike Jugoslavije, z
izjemo določb IV. člena tega sporazuma.
V ta namen se Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo predsednika skupine upnikov tekoče obveščal o določbah vsakega
sporazuma o konsolidaciji, ki bi ga sklenil.

Razumljivo je tudi, da se ta konsolidacija ne nanaša na odplačilo dolga, ki izhaja iz sporazuma o konsolidaciji, sklenjenega
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Francijo 28. junija 1984.

2. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije zavezuje, da bo čim prej, najkasneje pa
do 30. septembra 1984, sprejel potrebne ukrepe za zagotavljanje plačil zapadlih in neporavnanih dolgov iz naslova posojil
ali komercialnih kreditov, za katere dolžnikom Socialistične
federativne republike Jugoslavije garantira francoska vlada,
niso pa zajeti v uporabi tega sporazuma. V ta namen bo
Narodna banka Jugoslavije od udeleženih dolžnikov zlasti
zahtevala, da poleg omenjenih dolgov plačajo tudi zamudne
obresti, obračunane na podlagi IV. člena, razen če dokažejo,
da obstaja nasprotna določba v prvotnih pogodbah. Poleg
tega se bo od vseh plačil, izvršenih po 30. septembru 1984,
zahtevala dodatna obrestna marža za zamudo v višini 1 točke.

2) Skupni znesek dolgov iz prvega odstavka je na dan podpisa
tega sporazuma začasno ovrednoten na 851.066.731,69 francoskih frankov, 3.033.333,33 ameriških dolarjev, 215.500,00
nemških mark, 2.176.000,00 avstrijskih šilingov.
Tako ovrednotene zneske bosta verificirali COFACE in
Narodna banka Jugoslavije.
V ta namen se bosta ustanovi v enem mesecu od dneva
podpisa tega sporazuma posvetovali, da bi dobili dokončni
pregled stanja na podlagi pciJožene priloge. Ta pregled bo
sestavni del tega sporazuma.
3) Če so bile ali bi bile k pogodbam o zgoraj omenjenih
dolgovih po 1. decembru 1982 sprejete spremembe ali dopolnitve, s katerimi bi se povečale obveznosti dolžnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije do Francije, se te
določbe ne bi nanašale na nove iz tega izhajajoče obveznosti.

Narodna banka Jugoslavije in COFACE bosta v enem mesecu
po podpisu tega sporazuma določili dokončni pregled stanja
omenjenih zapadlih dolgov na podlagi priložene priloge.
VIII. člen

4) Ta sporazum v ničemer ne posega v pravna razmerja, ki
izhajajo iz občega prava oziroma obveznosti, ki so jih pogodbenice prevzele v zgoraj omenjenih pogodbah, brez škode za
določila IV. člena.

Ta sporazum začne veljati, ko ga odobrijo pristojni organi
vsake pogodbenice. Glede francoske strani se šteje, da je ta
odobritev pridobljena, razen če v mesecu dni po podpisu tega
sporazuma ne bo nasprotne notifikacije. Glede jugoslovanske
strani bo ta odobritev francoski strani uradno sporočena
takoj, ko bo pridobljena.

II. člen
(refinanciranje)

Ta sporazum se začasno uporablja od dne podpisa.
Sestavljeno v Parizu 28. junija 1984 v dveh izvirnikih v francoskem jeziku.

Dolg dolžnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije, določen v 1. členu, bo francoska vlada refinancirala pod
naslednjimi pogoji:
A) Z začetkom veljavnosti tega sporazuma in najkasneje 31.
julija 1985 bo Narodna banka Jugoslavije Banki Francije
poslala pregled stanja dolgov, ki jih je treba plačati med 1.
januarjem 1985 in datumom tega sporazuma in še niso poravnani, kot tudi dokazilo, da so bili zneski, ki ustrezajo 10% teh
dolgov, neposredno nakazani prvotnim upnikom.

SPORAZUM
O KONSOLIDACIJI DOLGOV MED VLADO REPUBLIKE
FRANCIJE IN ZVEZNIM IZVRŠNIM SVETOM SKUPŠČINE
SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE REPUBLIKE
JUGOSLAVIJE,
podpisan 6. junija 198S

K temu bo priložila še ustrezne plačilne naloge in seznam
uporabnikov ter njihovih bank.

Vlada Republike Francije in Zvezni izvršni svet Skupščine
Socialistične federativne republike Jugoslavije sta se, da bi
izpolnila določbe usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolga

Glede dolgov, ki jih je treba plačati med datumom tega sporazuma in vključno 15. majem 1986. bo Narodna banka Jugosla41
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vije na začetku vsakega meseca poslala Banki Francije pregled stanja dolgov, zapadlih v preteklem mesecu, kot tudi
dokazilo, da so bili zneski, ki ustrezajo 10% teh dolgov,
neposredno nakazani prvotnim upnikom.

ciranih zneskov in nadomeščajo obresti, predvidene v prvotnih pogodbah, vključno s penali za zamudo.
C) Dolgovane obresti bodo ugotovljene in poravnane 31.
marca, 30. junija, 30. septembra in 31. decembra vsakega leta,
pri čemer bo prvi obrok določen na dan 30. septembra 1985.

K temu bo priložila še ustrezne plačilne naloge in seznam
uporabnikov ter njihovih bank.

Načini plačila teh obresti bodo sporazumno določeni med
Banko Francije in Narodno banko Jugoslavije.

B) Da bi omogočila plačilo upnikom, bo Banka Francije, ki
deluje za račun francoske vlade, ob prejemu vsakega pregleda stanja in ustreznih plačilnih nalogov, knjižila v dobro
Narodne banke Jugoslavije avans v višini 90% zneska zapadlih dolgov, prikazanih v pregledih stanja.

V primeru zamude katerega koli plačila po tem sporazumu se
bodo obresti, določene na omenjenih podlagah, povečale za
1 točko.
V. člen
(obračunska valuta)

Banka Francije bo Narodni banki Jugoslavije takoj knjižila v
breme znesek teh avansov in bo udeleženim francoskim ustanovam knjižila v dobro potrebne voste.

Vsi avansi kot tudi obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma,
in vsa plačila, ki se nanašajo na te obveznosti, bodo izraženi
in izplačani v prvotni valuti, v kateri so bili odobreni krediti,
razen kreditov, prvotno izraženih v avstrijskih šilingih, ki bodo
refinancirani v nemških markah.
SPLOŠNE DOLOČBE
VI. člen

C) V okviru poenostavljenega postopka sta se pogodbenici
dogovorili, da bodo dokončni pregledi stanja, ugotovljeni na
podlagi priložene priloge ter odobreni in podpisani s strani
COFACE in Narodne banke Jugoslavije, veljali kot plačilni
nalogi in pregledi stanja ter se lahko v ta namen uporabljali po
zgoraj določeni dinamiki.
III. člen
(vračanje dolga)

Banka Francije in Narodna banka Jugoslavije sta vsaka zase
za račun svojih vlad pooblaščeni za izvajanje tega sporazuma.

Avansi, ki jih bo na podlagi 2. člena tega sporazuma izvršila
francoska vlada, se bodo vračali v 10 enakih zaporednih
polletnih obrokih, pri čemer bo prvi obrok plačan 1. marca
1990, zadnji pa 1. septembra 1994; plačila bo izvrševala
Narodna banka Jugoslavije kot agent Zveznega izvršnega
sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.

VII. člen
V skladu z določbami usklajenega zapisnika z dne 24. maja
1985 se:
1. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije zavezuje, da bo francoski vladi takoj
omogočil uporabo vseh za upnika ugodnejših določb, kot so
določbe v tem sporazumu, in ki bi jih pravno in dejansko
odobril pod primerljivimi pogoji za celotno ali delno odplačilo
dolgov Socialistične federativne republike Jugoslavije, z
izjemo določb IV. člena tega sporazuma.

IV. člen
(obrestna mera)
A) Narodna banka Jugoslavije bo plačevala obresti, katerih
obrestna mera je določena takole:
- za kredite, ki so bili prvotno izraženi v francoskih frankih:

V ta namen se Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo predsednika skupine upnikov tekoče obveščal o določbah vsakega
sporazuma o konsolidaciji, ki bi ga sklenil.

trimesečno povprečje, ki se revidira vsake tri mesece in
poveča za maržo v višini 0,3 točke, vključno z vsemi stroški in
provizijami, povprečnih mesečnih stopenj donosa pri odplačilu (ali ob emisiji, če gre za obdobje pred 1. novembrom
1982) posojil (TMO), za katera garantira država, in podobnih
posojil, in ki jih objavlja Nacionalni zavod za statistiko in
ekonomske študije (INSEE).

2. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije zavezuje, da bo čim prej, najkasneje pa
do 31. julija 1985, sprejel potrebne ukrepe za zagotavljanje
plačil zapadlih in neporavnanih dolgov iz naslova posojil ali
komercialnih kreditov, za katere dolžnikom Socialistične
federativne republike Jugoslavije garantira francoska vlada,
niso pa zajeti v uporabi tega sporazuma. V ta namen bo
Narodna banka Jugoslavije od udeleženih dolžnikov zlasti
zahtevala, da poleg omenjenih dolgov plačajo tudi zamudne
obresti, obračunane na podlagi IV. člena, razen če dokažejo,
da obstaja nasprotna določba v prvotnih pogodbah. Poleg
tega se bo od vseh plačil, izvršenih po 31. juliju 1985, zahtevala dodatna obrestna marža za zamudo v višini 1 točke.

- za kredite, ki so bili prvotno izraženi v ameriških dolarjih,
nemških markah in avstrijskih šilingih:
trimesečni LIBOR na nemško marko, povečan za 0,8 točke,
vključno z vsemi stroški in provizijami za posojila, odobrena
za refinanciranje kreditov, prvotno izraženih v nemških markah ali avstrijskih šilingih;
trimesečni LIBOR na ameriški dolar, povečan za 0,8 točke,
vključno z vsemi stroški in provizijami za posojila, odobrena
za refinanciranje kreditov, prvotno izraženih v ameriških dolarjih.

Narodna banka Jugoslavije in COFACE bosta v enem mesecu
po podpisu tega sporazuma določili dokončni pregled stanja
omenjenih zapadlih dolgov na podlagi priložene priloge.

B) Obresti se bodo obračunavale v trimesečnih obdobjih, ki se
končajo 31. marca, 30. junija, 30. septembra ali 31. decembra
vsakega leta, šteto od prvotnih datumov zapadlih dolgov po
pogodbi. Stopnja, ki se bo ugotavljala za vsako teh obračunskih obdobij, bo izračunana na podlagi povprečja mesečnih
povprečnih stopenj, ki jih objavljata INSEE (TMO) ali MDS
(LIBOR) med izkazanim trimesečnim obdobjem, ki se konča
dva meseca pred iztekom obračunskega obdobja. Vsako teh
povprečij bo ponderirano glede na število dni vsakega
meseca v izkazanem obdobju.

Ta sporazum se začasno uporablja od dne podpisa.

Te obrestne mere se uporabljajo za obdobje med prvotnimi
datumi zapadlih dolgov po pogodbi in datumi vračila refinan-

Sestavljeno v Parizu 6. junija 1985 v dveh izvirnikih v francoskem jeziku.
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VIII. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga odobrijo pristojni organi
vsake pogodbenice. Glede francoske strani se šteje, da je ta
odobritev pridobljena, razen če v mesecu dni po podpisu tega
sporazuma ne bo nasprotne notifikacije. Glede jugoslovanske
strani bo ta odobritev francoski strani uradno sporočena
takoj, ko bo pridobljena.
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6) Ta sporazum v ničemer ne posega v pravna razmerja, ki
izhajajo iz občega prava ali obveznosti, ki so jih pogodbenice
prevzele v zgoraj omenjenih pogodbah, brez škode za določila VI. člena.

SPORAZUM
O KONSOLIDACIJI DOLGOV MED ZVEZNIM IZVRŠNIM
SVETOM SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO REPUBLIKE
FRANCIJE,
podpisan 28. novembra 1986

II. člen
Refinanciranje dolgov, ki jih je treba plačati od 16. maja 1986
do 16. maja 1987
(prva faza konsolidacije)

Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlada Republike Francije sta se, da bi
izpolnila določbe usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolga
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je bil podpisan v Parizu 13. maja 1986, dogovorila o naslednjem:

1) Z začetkom veljavnosti tega sporazuma in najkasneje do
31. julija 1986 bo Narodna banka Jugoslavije poslala Banki
Francije pregled stanja neporavnanih dolgov, ki jih je treba
plačati med 16. majem 1986 in datumom tega sporazuma in še
niso poravnani, kot tudi dokazila, da je bil znesek, ki ustreza
15% teh dolgov, neposredno rtakazan prvotnim upnikom.

POGOJI KONSOLIDACIJE
I. člen
(dolg)

K temu bo priložila ustrezne plačilne naloge in seznam uporabnikov ter njihovih bank.

1) Dolg, ki ga Franciji dolgujejo dolžniki Socialistične federativne republike Jugoslavije in ga je treba po določbah tega
sporazuma refinancirati, sestavljajo:

Glede dolgov, ki jih je treba plačati med datumom tega sporazuma in vključno 15. majem 1987, bo Narodna banka Jugoslavije na začetku vsakega meseca poslala Banki Francije pregled stanja dolgov, zapadlih v preteklem mesecu, kot tudi
dokazila, da so bili zneski, ki ustrezajo 15% teh dolgov,
neposredno nakazani prvotnim upnikom.

- na eni strani glavnice, ki jih je treba plačati od 16. maja 1986
do vključno 15. maja 1987 (prva faza konsolidacije); in
- na drugi strani (s pridržkom določb X. člena) glavnice, ki jih
je treba plačati od 16. maja 1987 do vkjučno 31. marca 1988
(druga faza konsolidacije),

K temu bo priložila ustrezne plačilne naloge in seznam uporabnikov ter njihovih bank.

ki so ali bodo zapadle v plačilo in so neporavnane iz komercialnih kreditov, ki so jih odobrile francoske banke ali francoski
dobavitelji in za katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (COFACE) in izhajajo iz
pogodbe ali drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene
pred 2. decembrom 1982.

2) Da bi omogočili plačilo upnikom, bo Banka Francije, ki
deluje za račun francoske vlade, ob prejemu vsakega pregleda stanja in ustreznih plačilnih nalogov vknjižila v dobro
Narodne banke Jugoslavije avans v višini 85% zneska zapadlih dolgov, prikazanih v pregledih stanja.
Banka Francije bo znesek teh avansov takoj knjižila v breme
Narodne banke Jugoslavije in bo udeleženim francoskim
ustanovam knjižila v dobro potrebne vsote.

Razumljivo je, da se ta konsolidacija ne nanaša na odplačilo
dolga, ki izhaja iz kreditov, odobrenih z uporabo sporazuma,
podpisanega v Bernu 19. januarja 1983. Nanaša se na kredite,
ki jih je francoska stran naštela v pismu z dne 9. marca 1983
glede komercialnih kreditov, kot tudi na izmenjavo pisem z
dne 9. marca 1983 glede finančnih kreditov.

3) V okviru poenostavljenega postopka sta se pogodbenici
dogovorili, da bodo dokončni pregledi stanja, ugotovljeni na
podlagi priložene priloge I ter pjdobreni in podpisani s strani
COFACE in Narodne banke Jugoslavije, veljali kot plačilni
nalogi in pregledi stanja in se lahko v ta namen uporabljali po
zgoraj določeni dinamiki.

Razumljivo je tudi, da se ta konsolidacija ne nanaša na odplačilo dolga, ki izhaja iz sporazum o konsolidaciji, sklenjenih 28.
junija 1984 in 6. junija 1985 med Zveznim izvršnim svetom
Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in
Vlado Republike Francije.
2) Skupni znesek dolgov iz prvega odstavka, vključno z nerefinanciranim delom, ki jih je treba plačati od 16. maja 1986 do
vključno 15. maja 1987 (prva faza konsolidacije), je na dan
tega sporazuma začasno ovrednoten nad 550.324.922,64 francoskih frankov ter 2.000.000 ameriških dolarjev (glej začasni
pregled v prilogi I).

III. člen
Refinanciranje dolgov, ki jih je treba plačati od 16. maja 1987
do 31. marca 1988
(druga faza konsolidacije)

3) Skupni znesek dolgov iz prvega odstavka, vključno z nerefinanciranim delom, ki jih je treba plačati od 16. maja 1987 do
vključno 31. marca 1988 (druga faza konsolidacije), je na dan
tega sporazuma začasno ovrednoten na 395.562.356,18 francoskih frankov in 1.000.000 ameriških dolarjev (glej začasni
pregled v prilogi II).

1) Glede dolgov, ki jih je treba plačati od 16. maja 1987 do
vključno 31. marca 1988, bo Narodna banka Jugoslavije na
začetku vsakega meseca poslala Banki Francije:
- pregled dolgov, zapadlih v preteklem mesecu;
- dokazila, da so bili zneski, ki ustrezajo nekonsolidiranomu
odstotku teh zapadlih dolgov (določenemu v skladu z X.
členom), neposredno nakazani prvotnim upnikom.

4) Tako ovrednotene zneske bosta verificirali COFACE in
Narodna banka Jugoslavije.

K temu bo priložila ustrezne plačilne naloge in seznam uporabnikov ter njihovih bank.

V ta namen se bosta ustanovi v enem mesecu od dneva
podpisa tega sporazuma posvetovali, da bi dobili dokončni
pregled stanja na podlagi priloženih prilog. Ta pregled bo
sestavni del sporazuma.

2) Da bi omogočila plačilo upnikom, bo Banka Francije, ki
deluje za račun francoske vlade, ob prejemu vsakega pregleda stanja in ustreznih plačilnih nalogov knjižila v dobro
Narodne banke Jugoslavije avans, ki je enak odstotku zneska
zapadlih dolgov, prikazanih v pregledih stanja, ki ga je treba
konsolidirati in je omenjen v X. členu.

5) Če so bile ali bi bile k pogodbam o zgoraj omenjenih
dolgovih po 1. decembru 1982 sprejete spremembe ali dopolnitve, s katerimi bi se povečale obveznosti dolžnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije do Francije, se te
določbe ne bi nanašale na nove iz tega izhajajoče obveznosti.

Banka Francije bo znesek teh avansov takoj knjižila v breme
Narodne banke Jugoslavije in bo udeleženim francoskim
ustanovam knjižila v dobro potrebne vsote.
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3) V okviru poenostavljenega postopka sta se pogodbenici
dogovorili, da bodo dokončni pregledi stanja, ugotovljeni na
podlagi priložene priloge II ter odobreni in podpisani s strani
COFACE in Narodne banke Jugoslavije, veljali kot plačilni
nalogi in pregledi stanja in se lahko v ta namen uporabljali po
zgoraj določeni dinamiki.

VII. člen
(obračunska valuta)
Vsi avansi in obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, in
plačila, ki se nanašajo na te obveznosti, bodo izraženi in
izplačani v prvotni valuti, v kateri so bili odobreni krediti.
SPLOŠNE DOLOČBE

IV. člen
(vračilo refinanciranega zapadlega dolga prve faze
konsolidacije)

VIII. člen
Narodna banka Jugoslavije in Banka Francije sta vsaka zase
in za račun svojih vlad pooblaščeni za izvajanje tega sporazuma.

Avansi, ki jih bo na podlagi II. člena tega sporazuma izvršila
francoska vlada, se bodo vračali v 10 enakih zaporednih
polletnih obrokih, pri čemer bo prvi obrok plačan 30. aprila
1991, zadnji pa 31. oktobra 1995. Plačila bo izvrševala
Narodna banka Jugoslavije kot agent Zveznega izvršnega
sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.

IX. člen
V skladu z določbami usklajenega zapisnika z dne 13. maja
1986 se:
1. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije zavezuje, da bo francoski vladi takoj
omogočil uporabo vseh za upnika ugodnejših določb, kot so
določbe v tem sporazumu, in ki bi jih pravno in dejansko
odobril pod primerljivimi pogoji za celotno ali delno odplačilo
dolgov Socialistične federativne republike Jugoslavije, z
izjemo določb VI. člena tega sporazuma.

V. člen
(vračilo refinanciranega zapadlega dolga druge faze
konsolidacije)
Avansi, ki jih bo na podlagi III. člena tega sporazuma izvršila
francoska vlada, se bodo vračali v 10 enakih zaporednih
polletnih obrokih, pri čemer bo prvi obrok plačan 31. marca
1992, zadnji pa 30. septembra 1996. Plačila bo izvrševala
Narodna banka Jugoslavije kot agent Zveznega izvršnega
sveta Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije.

V ta namen se Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo predsednika skupine upnikov tekoče obveščal o določbah vsakega
sporazuma o konsolidaciji, ki bi ga sklenil.
2. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije zavezuje, da bo sprejel potrebne ukrepe
za pravočasno zagotavljanje plačila zapadlih pogodbenih
obresti kot tudi zneskov, ki ustrezajo nekonsolidiranemu delu
glavnice, dolgovanih iz naslova posojil ali komercialnih kreditov, za katere dolžnikom Socialistične federativne republike
Jugoslavije garantira francoska vlada in so navedeni v I.
členu.

VI. člen
(obrestna mera).
1) Ko gre za konsolidacijo zapadlih dolgov iz 1. člena (prva in
druga faza konsolidacije), bo Narodna banka Jugoslavije plačevala obresti po obrestni meri, ki je določena takole:
- za kredite, ki so bili prvotno izraženi v francoskih frankih:
trimesečno povprečje, ki se revidira vsake tri mesece in
poveča za maržo 0,30% letno, vključno z vsemi stroški in
provizijami, povprečnih mesečnih stopenj donosa pri odplačilu (TMO) posojil, za katera garantira država, in podobnih
posojil, in ki jih objavlja Nacionalni zavod za statistiko in
ekonomske študije (INSEE).
- za kredite, ki so bili prvotno izraženi v ameriških dolarjih:
trimesečni LIBOR na ameriški dolar, ki se revidira vsake tri
mesece in poveča za maržo v višini 0,60% letno, vključno z
vsemi stroški in provizijami.

V ta namen bo Narodna banka Jugoslavije v primeru zamude
od udeleženih dolžnikov zlasti zahtevala, da poleg omenjenih
plačil plačajo tudi zamudne obresti, obračunane na podlagi
VI. člena (razen če dokažejo, da obstaja nasprotna določba v
prvotnih pogodbah), vključno z dodatno maržo za zamudo v
višini 1 točke.
3. Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije zavezuje, da bo čim prej, najkasneje pa
do 30. junija 1986, sprejel potrebne ukrepe za zagotavljanje
plačila zapadlih in neporavnanih dolgov iz naslova posojil
komercialnih kreditov, za katere dolžnikom Socialistične
federativne republike Jugoslavije garantira francoska vlada,
niso pa zajeti v uporabi tega sporazuma.

2. Obresti se bodo obračunavale v trimesečnih obdobjih, ki se
končajo 31. marca, 30. junija, 30. septembra in 31. decembra
vsakega leta, šteto od prvotnih datumov zapadlih dolgov po
pogodbi. Stopnja, ki se bo uporabljala za vsako teh obračunskih obdobij, bo izračunana na podlagi povprečja mesečnih
povprečnih stopenj, ki jih objavljata INSEE (TMO) ali MDS
(LIBOR) med izkazanim trimesečnim obdobjem, ki se konča
dva meseca pred iztekom obračunskega obdobja. Vsako teh
povprečij bo ponderirano glede na število dni vsakega
meseca v izkazanem obdobju.

V ta namen bo Narodna banka Jugoslavije od udeleženih
dolžnikov zlasti zahtevala, da poleg omenjenih zapadlih dolgov plačajo tudi zamudne obresti, obračunane na podlagi VI.
člena (razen če dokažejo, da obstaja nasprotna določba v
prvotnih pogodbah). Poleg tega se bo od vseh plačil, izvrše"
nih po 30. juniju 1986, zahtevala dodatna obrestna marža za
zamudo v višini 1 točke.

Te obrestne mere se uporabljajo za obdobje med prvotnimi
datumi zapadlih dolgov po pogodbi in datumi vračila refinanciranih zneskov in nadomeščajo obresti, predvidene v prvotnih pogodbah, vključno s penali za zamudo.

Narodna banka Jugoslavije in COFACE bosta v enem mesecu
po podpisu tega sporazuma določili dokončni pregled stanja
omenjenih zapadlih dolgov na podlagi priložene priloge.

3) Dolgovane obresti bodo ugotovljene in poravnane 31.
marca, 30. junija. 30. septembra in 31. decembra vsakega leta,
pri čemer bo prvi obrok določen na dan 30. september 1986.

X. člen
1) Dolgovi iz I. člena, ki jih je treba plačati od 16. maja 1987 do
31. marca 1988 (druga faza konsolidacije), bodo konsolidirani
v skladu z določbami tega sporazuma in zlasti njegovega III. in
V. člena, pod pogojem, da je bil odstotek glavnice, ki naj se
konsolidira po teh zapadlih dolgovih, dogovorjen med Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije in državami upnicami v skladu s točko

Načini plačila teh obresti bodo sporazumno določeni med
Banko Francije in Narodno banko Jugoslavije.
4) V primeru zamude katerega koli plačila po tem sporazumu
se bodo obresti, določene na omenjenih podlagih, povečale
za 1 točko.
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d) petega odstavka IV. člena usklajenega zapisnika z dne 13.
maja 1986.

605.201.975,49 francoskih frankov ter 1.000.000 ameriških
dolarjev (priloga I).

2) Ko bo odstotek glavnice, ki naj se konsolidira po zapadlih
dolgovih iz prejšnjega odstavka tega člena, dogovorjen v
skladu s točko d) petega dstavka IV. člena usklajenega zapisnika z dne 13. maja 1986, bo predmet izmenjave pisem med
Zveznim izvršnim svetom Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije in Vlado Republike Francije. Do izmenjave pisem mora priti pred 16. majem 1987.

3. Skupni znesek dolgov iz točke b) prvega odstavka, ki jih je
treba plačati od 1. aprila 1988 in do vključno 30. junija 1989, je
na dan tega sporazuma začasno ovrednoten na
491.748.201,02 francoskih frankov, 1.433.621,59 ameriških
dolarjev in 51.654,56 nemških mark (priloga II).
4) Tako ovrednotene zneske bodo verificirale Banka Francije
in COFACE na eni strani in Narodna banka Jugoslavije na
drugi strani.

XI. člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga odobrijo pristojni organi
vsake pogodbenice. Glede francoske strani se šteje, da je ta
odobritev pridobljena, razen če v mesecu dni po podpisu tega
sporazuma ne bo nasprotne notifikacije. Glede jugoslovanske
strani bo ta odobritev francoski strani uradno sporočena
takoj, ko bo pridobljena.

V ta namen se bodo te tri ustanove v enem mesecu po
podpisu tega sporazuma posvetovale, da bi dobili dokončni
pregled stanja na podlagi priloženih prilog. Ta pregled bo
sestavni del sporazuma.
V primeru obojestransko priznane napake v ovrednotenju se
tako ugotovljeni zneski lahko spremenijo s soglasjem pogodbenic.

Ta sporazum se začasno uporablja od dne podpisa.

Priloge so sestavni del sporazuma.

Sestavljeno v Parizu 28. novembra 1986 v dveh izvirnikih v
srbohrvaškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili
enako verodostojni.

5) Zneske obresti po sporazumih iz točke b) prvega odstavka,
ki so na dan tega sporazuma še neznani, bo Banka Francije
uradno sproti z zapadlostjo sporočala Narodni banki Jugoslavije.
6) Če so bile ali bi bile k pogodbam o zgoraj omenjenih
dolgovih po 1. decembru 1982 sprejete spremembe ali dopolnitve, s katerimi bi se povečale obveznosti dolžnikov Socialistične federativne republike Jugoslavije do Francije, se te
določbe ne bi nanašale na nove iz tega izhajajoče obveznosti.

SPORAZUM
O KONSOLIDACIJI DOLGOV MED ZVEZNIM IZVRŠNIM
SVETOM SKUPŠČINE SOCIALISTIČNE FEDERATIVNE
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE IN VLADO REPUBLIKE
FRANCIJE,
podpisan 15. septembra 1988

7) Ta sporazum v ničemer ne posega v pravna razmerja, ki
izhajajo iz občega prava ali obveznosti, ki so jih pogodbenice
prevzele v zgoraj omenjenih pogodbah, brez škode za V. člen.

Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlada Republike Francije sta se, da bi
izpolnila določbe usklajenega zapisnika o konsolidaciji dolga
Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki je bil podpisan v Parizu 13. julija 1988, dogovorila o naslednjem:

II. člen
(refinanciranje)
Dolg Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki se
nanaša na sporazume iz točke b) prvega odstavka I. člena, bo
francoska vlada refinancirala pod naslednjimi pogoji:

POGOJI KONSOLIDACIJE
1. člen
(dolg)

a) S pridržkom določb iz četrtega odstavka I. člena se pogodbenici dogovorita, da bo podpisana priloga II k temu sporazumu veljala kot pregled stanja zapadlih dolgov, ki bodo
refinancirani.

1) Dolg Socialistične federativne republike Jugoslavije do
Francije, ki ga je treba po določbah tega sporazuma konsolidirati, sestavljajo:

b) Banka Francije bo v sporazumu, ki ga bosta sklenili ti
ustanovi in je omenjen v VII. členu tega sporazuma, Narodno
banko Jugoslavije zaprosila za dovoljenje, da obremeni njen
račun za znesek zapadlih dolgov, ki naj se refinancirajo in so
prikazani v podpisani prilogi II tega sporazuma.

a) glavnice in obresti (razen zamudnih obresti), ki jih je treba
plačati od 1. aprila 1988 do vključno 30. junija 1989, ki so ali
bodo zapadle in so neporavnane iz komercialnih kreditov, ki
so jih odobrile francoske banke ali francoski dobavitelji, in za
katere je garantirala ali jih zavarovala Francoska zavarovalnica za zunanjo trgovino (COFACE) in izhajajo iz pogodbe ali
drugega finančnega dogovora s prvotno predvidenim trajanjem kredita, daljšim od enega leta, in sklenjene pred 2.
decembrom 1982;

c) Da bi omogočila plačila upnikom, bo Banka Francije (ki
deluje za račun francoske vlade) knjižila v dobro računa
Narodne banke Jugoslavije (ki deluje za račun jugoslovanske
vlade) avans v višini 100% zneska zapadlih glavnic in obresti,
ki se refinancirajo.

b) vračilo glavnic in obresti (razen zamudnih obresti), ki
izhajajo iz sporazumov o konsolidaciji z dne 28. junija 1984, 6.
junija 1985 in 28. novembra 1986 in ki jih je treba plačati od 1.
aprila 1988 do 30. junija 1989.

Banka Francije bo znesek tega avansa hkrati knjižila v breme
Narodne banke Jugoslavije in bo isti znesek knjižila v dobro
udeleženim francoskim upnikom.

Razumljivo je, da se ta konsolidacija ne nanaša na odplačilo
dolga, ki izhaja iz kreditov, odobrenih z uporabo sporazuma,
Podpisanega v Bernu 19. januarja 1983. Nanaša se na kredite,
ki jih je francoska stran naštela v pismu z dne 9. marca 1983 in
s1 katerim je jugoslovanska stran soglašala v odgovoru z dne
9. marca 1983 glede komercialnih kreditov, kot tudi na izmenjavo pisem z dne 9. marca 1983 glede finančnih kreditov.

Dolgovi, zapadli med datumom tega sporazuma in 30. junijem
1989, se bodo refinancirali po zgoraj opisanih načinih sproti z
njihovo zapadlostjo v plačilo.
d) Če bi se podpisana priloga II spremenila v skladu s četrtim
odstavkom I. člena tega sporazuma, bo Banka Francije, če bo
treba, v roku enega meseca zaprosila Narodno banko Jugoslavije za plačilni nalog, ki bo imel za posledico dovoljenje za
obremenitev njenega računa zaradi refinanciranja zadevnih
zapadlih dolgov. V tem plačilnem nalogu bo glavnica prikazana ločeno od obresti.

2)
Skupni znesek dolgov iz točke a) prvega odstavka, ki jih je
,r
eba plačati od 1. aprila 1988 do vključno 30. junija 1989, je
n
a dan tega sporazuma začasno ovrednoten na
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Na tej podlagi bo Banka Francije uresničila določbe odstavka
c) zaradi refinanciranja ustreznih zneskov.

prvo plačilo določeno na 15. november 1988. Vendar pa bodo
nekonsolidirane zamudne obresti plačane v roku enega
meseca po tem, ko bo njihov obračun poslan Narodni banki
Jugoslavije. Če ne bodo plačane pravočasno, se bodo tudi
same obrestovale po povečani stopnji, ki je določena v nadaljnjem besedilu.

e) V roku enega meseca po vsakem uradnem obvestilu, ki ji ga
bo na podlagi petega odstavka I. člena poslala Banka Francije, bo Narodna banka Jugoslavije poslala Banki Francije
plačilni nalog, ki bo imel za posledico dovoljenje za obremenitev njenega računa zaradi refinanciranja zadevnih zneskov.

4) Glede plačil iz tretjega odstavka VIII. člena se omenjene
obrestne mere uporabljajo med prvotnimi datumi zapadlih
dolgov po pogodbi in dejanskimi datumi plačila.

Na tej podlagi bo Banka Francije začela postopek refinanciranja ustreznih zneskov v skladu z določbami odstavka c).

5) V primeru zamude katerega koli plačila po tem sporazumu
se bodo za nepravočasno plačane zneske uporabljale zgoraj
določene obrestne mere, povečane za 1 točko, vključno za
plačila, predvidena v tretjem odstavku VIII. člena, izvršena po
zadnjem roku 30. septembra 1988, ki je bil določen z usklajenim zapisnikom z dne 13. julija 1988.

Iti. člen
(vračilo dolga)
Narodna banka Jugoslavije, ki deluje kot agent Zveznega
izvršnega sveta Skupščine Socialistične federativne republike
Jugoslavije, bo dolgove, navedene v prilogi II, ki se refinancirajo v skladu z II. členom tega sporazuma, odplačala v 8
polletnih, enakih in zaporednih obrokih, pri čemer bo prvi
obrok plačan 15. maja 1995 in zadnji 15. novembra 1998.

VI. člen
(obračunska valuta)
Vse obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma, bodo izražene v
prvotni valuti, v kateri so bili odobreni krediti; enako velja tudi
za plačila v zvezi s temi obveznostmi.

IV. člen
(reprogramiranje)
Dolg Socialistične federativne republike Jugoslavije iz komercialnih kreditov iz točke a) prvega odstavka I. člena bo reprogramiran.

SPLOŠNE DOLOČBE

Zneski, dolgovani od 1. aprila 1988 do vključno 30. junija
1989, ki so neporavnani, bodo plačani neposredno Francoski
zavarovalnici za zunanjo trgovino (COFACE) v 8 polletnih,
enakih in zaporednih obrokih, od katerih bo prvi obrok plačan
15. maja 1995 in zadnji 15. novembra 1998.

VII. člen
Narodna banka Jugoslavije na eni strani ter Banka Francije in
COFACE (vsaka zase) na drugi strani so za račun svojih vlad
pooblaščene za izvajanje tega sporazuma.
Načini plačila vseh obveznosti, ki izhajajo iz tega sporazuma,
razen obveznosti iz IV. člena (reprogramiranje), kot tudi plačila obresti od teh obveznosti bodo določeni v sporazumu, ki
ga bosta sklenili Narodna banka Jugoslavije in Banka Francije.

V. člen
(obresti)
1) Narodna banka Jugoslavije bo od konsolidiranih zneskov
po tem sporazumu plačala obresti, katerih obrestna mera bo
določena tako:

Načini plačila obveznosti iz IV. člena (reprogramiranje) kot
tudi obresti od teh obveznosti bodo določeni s sporazumom,
sklenjenim med Narodno banko Jugoslavije in COFACE.

a) glede kreditov, ki so bili prvotno izraženi v francoskih
frankih, povprečna mesečna stopnja donosa pri odplačilu
posojil, za katera garantira država in njim podobnih (TMO), v
zadnjem koledarskem mesecu pred obračunskim obdobjem,
ki jo objavlja Nacionalni zavod za statistiko in ekonomske
študije (INSEE) in se revidira vsakega pol leta ter poveča za
maržo v višini 0,3% letno, vključno z vsemi stroški in provizijami;

VIII. člen
V skladu z določbami usklajenega zapisnika z dne 13. julija
1988 se:
1) Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije zavezuje, da bo francoski vladi takoj
omogočil uporabo vseh ugodnejših določb, kot so določbe v
tem sporazumu, in ki bi jih pravno ali dejansko odboril pod
primerljivimi pogoji za celotno ali delno odplačilo dolgov
Socialistične federativne republike Jugoslavije.

b) glede kreditov, ki so bili prvotno izraženi v ameriških
dolarjih, šestmesečno povprečje LIBOR na ameriški dolar v
zadnjem koledarskem mesecu pred obračunskim obdobjem,
povečano za maržo v višini 0,5% letno, vključno z vsemi
stroški in provizijami. Mesečno povprečje LIBOR, ki se upošteva, je povprečje, ki ga objavlja MDS.

2) V ta namen se Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične
federativne republike Jugoslavije zavezuje, da bo predsednika skupine držav upnic tekoče obveščal o določbah vsakega sporazuma o konsolidaciji, ki bi ga sklenil.

c) glede kreditov, ki so bili prvotno izraženi v nemških markah, šestmesečno povprečje LIBOR na nemško marko v zadnjem koledarskem mesecu pred obračunskim obdobjem,
povečano za maržo v višini 0,5% letno, vključno z vsemi
stroški in provizijami. Mesečno povprečje LIBOR, ki se upošteva, je povprečje, ki ga objavlja MDS.
i
2) Te obrestne mere se uporabljajo za obdobje med rednimi
datumi zapadlih dolgov po pogodbi in datumi plačila konsolidiranih zneskov ter nadomeščajo obresti, predvidene v prvotnih pogodbah.

3) Zvezni izvršni svet Skupščine Socialistične federativne
republike Jugoslavije zavezuje, da bo čim prej, najkasneje pa
do 30. septembra 1988, plačal vse zapadle in na dan podpisa
usklajenega zapisnika neplačane dolgove iz naslova konsolidacij posojil ali komercialnih kreditov, ki jih je odobrila ali
zanje garantirala francoska vlada ali njene ustrezne ustanove
in niso zajeti v usklajenem zapisniku. Za te zneske bodo
plačane zamudne obresti.

3) Obresti se bodo obračunavale na podlagi leta, ki ima 365
dni, šteto od datumov pogodbene zapadlosti do datumov
plačila konsolidiranih zneskov, in sicer v šestmesečnih obračunskih obdobjih, ki se končajo 30. aprila in 31. oktobra
vsakega leta.

4) Določbe tega sporazuma se bodo uporabljale z začetkom
dejanske veljavnosti sporazuma o potrditvi, ki ga je 28. junija
1988 odobril Upravni svet Mednarodnega denarnega sklada.
Te določbe bodo ostale veljavne, če bo vlada Socialistične
federativne republike Jugoslavije med konsolidacijo še naprej
imela z Mednarodnim denarnim skladom sporazum o višjih
kreditnih tranšah.

Obresti, dolgovane na podlagi predhodnih določb, se bodo
plačevale 15. maja in 15. novembra vsakega leta, pri čemer bo
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5) Vlada Republike Francije potrjuje svoje soglasje k določbam petega odstavka IV. člena usklajenega zapisnika z dne
13. julija 1988, ki se glasi takole:

prvega, drugega in tretjega odstavka III. člena, ter predsedniku konsolidacijske skupine predložila pisno poročilo v
skladu z določbami sedmega odstavka III. člena in

»V odgovor na prošnjo predstavnikov vlade Socialistične
federativne republike Jugoslavije in upoštevajoč velike
finančne potrebe in trdno odločenost jugoslovanske vlade, da
srednjeročno zmanjša gospodarska in finančna neravnovesja, so se udeležene države upnice dogovorile, da se
ponovno sestanejo zaradi ugodne proučitve vprašanja odplačila dolga Socialistične federativne republike Jugoslavije, ki
se nanaša na posojila ali kredite, za katere je bila finančna
pogodba ali dogovor sklenjen pred 2. decembrom 1982 in
katerih plačila glavnice in obresti zapadejo od 1. julija 1989 do
30. junija 1990 in od 1. julija 1990 do 30. junija 1991, vključno s
plačili iz naslova prejšnjih sporazumov o konsolidaciji. Na
kasnejših sestankih bodo proučili predvsem možnosti reprogramiranja zapadlih dolgov glavnice in obresti iz naslova tega
odplačila dolga po deležih, ki se bodo morali določiti točno
glede na finančne potrebe plačilne bilance v obravnavanem
obdobju, če

- je Socialistična federativna republika Jugoslavije izpolnila
vse pogoje iz usklajenega zapisnika.
V odgovor na prošnjo predstavnikov vlade Socialistične federativne republike Jugoslavije so se države upnice strinjale, da
z drugimi državami upnicami še naprej sodelujejo v procesu
srednjeročnega prilagajanja Jugoslavije po 30. juniju 1991 in
vse do konca leta 1995, če bo Socialistična federativna republika Jugoslavija še naprej imela ustrezne odnose z MDS.«
IX.% člen
Ta sporazum začne veljati, ko ga odobrijo pristojni organi
vsake pogodbenice. Glede francoske strani se lahko šteje, da
je ta odobritev pridobljena, razen če v mesecu dni po podpisu
tega sporazuma ne bo nasprotne notifikacije. Glede jugoslovanske strani bo ta odobritev francoski strani uradno sporočena takoj, ko bo pridobljena.

- ima Socialistična federativna republika Jugoslavija še
naprej z Mednarodnim denarnim skladom sporazum o višjih
kreditnih tranšah, ki pokriva ta razdobja;

Ta sporazum se začasno uporablja od dne podpisa.
Sestavljeno v Parizu 15. septembra 1988 v dveh izvirnikih v
srbohrvaškem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili
enako verodostojni.

- je Socialistična federativna republika Jugoslavije z drugimi
upniki sklenila izvedbene sporazume, ki ustrezajo pogojem iz
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Vlada Republike Slovenije je na 203. seji dne 20. junija
1996 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O
SODELOVANJU NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN ZNANOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO ARABSKE REPUBLIKE EGIPT,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah.

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- dr. Janez DULAR, minister za kulturo,
- Tanja OREL ŠTURM, vodja sektorja za koordinacijo
mednarodnega prosvetnega, kulturnega in znanstvenega
sodelovanja v Ministrstvu za zunanje zadeve,
- Borut MAHNIČ, vodja sektorja za mednarodne pravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

Vlada ReDublike Sloveniie ie na podlagi 65. člena poslov-

1.člen

1. člen

Ratificira se Sporazum o sodelovanju na področju izobraževanja, kulture in znanosti med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Arabske republike Egipt, podpisan v Kairu 3. marca
1996.

Pogodbenici bosta spodbujali medsebojno sodelovanje in
stike na področju izobraževanja, kulture in znanosti in v ta
namen podpirali neposredno sodelovanje in stike med univerzami, izobraževalnimi, znanstvenimi, raziskovalnimi in kulturnimi ustanovami ter organizacijami.

2. člen

Podpirali bosta tudi izmenjavo univerzitetnih profesorjev,
znanstvenikov, študentov, strokovnjakov in umetnikov.

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

2. člen

' Besedilo sporazuma v arabskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.

Pogodbenici bosta v skladu z možnostmi podeljevali štipen- .
dije za študij in specializacijo.
3. član
Pogodbenici bosta podpirali poučevanje in učenje jezika
druge strani.
4. člen

SPORAZUM O SODELOVANJU NA PODROČJU
IZOBRAŽEVANJA, KULTURE IN ZNANOSTI MED VLADO
Republike Slovenije in vlado arabske republike
EGIPT

Pogodbenici bosta proučili možnosti za vzajemno priznavanje spričeval, univerzitetnih diplom in akademskih nazivov.
5. člen

Vlada Republike Slovenije in Vlada Arabske republike Egipt (v
Nadaljevanju: pogodbenici) sta se v želji, da bi razvijali sode•ovanje med državama v izobraževanju, kulturi in znanosti,
Prepričani, da bo tako sodevanje pripomoglo k boljšemu
vzajemnemu razumevanju in krepitvi stikov na različnih ravneh, dogovorili o naslednjem:

Pogodbenici bosta podpirali medsebojno boljše poznavanje
kulture druge strani s spodbujanjem neposrednega sodelovanja na vseh področjih kulture, zlasti:
- s prevajanjem in objavljanjem umetniških literarnih del
avtoriev druge strani;
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- z umetniškimi razstavami;
- z izmenjavo umetnikov in umetniških skupin;
- s sodelovanjem predstavnikov na festivalih, tekmovanjih,
revijah, konferencah in mednarodnih kulturnih srečanjih, ki
jih bo organizirala druga stran.

12. člen
Pogodbenici bosta pospeševali širjenje in raznovrstnost turističnih izmenjav.
13. člen

6. člen

Predstavniki obeh pogodbenic se bodo, kadar koli bo to
potrebno ali na zahtevo druge strani, sestajali kot mešan
odbor z namenom/da pregledajo razvoj dejavnosti, ki izhajajo
iz tega sporazuma.

Pogodbenici bosta olajševali izmenjavo informacij o ukrepih
za varstvo naravne in kulturne dediščine.
7. člen

14. člen

Pogodbenici bosta podpirali neposredno sodelovanje med
svojimi tiskovnimi agencijami ter televizjskimi in radijskimi
ustanovami.

Za izvajanje tega sporazuma pogodbenici lahko izdelata periodične izvedbene programe, v katerih opredelita posebne
naloge kakor tudi organizacijske in finančne pogoje.

8. člen

15. člen

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med njunimi pristojnimi organi z namenom, da se zagotovi vzajemna zaščita
založniških in drugih avtorskih pravic v skladu z njuno zakonodajo.

Ta sporazum bo začel veljati z dnem izmenjave notifikacij o
tem, da so ga pristojna telesa obeh držav odobrila.
Ta sporazum velja za obdobje pet let in se samodejno podaljšuje za nadaljna petletna obdobja, razen v primeru pisnega
obvestila po diplomatski poti vsaj šest mesecev pred datumom poteka vsakega petletnega obdobja.
Sestavljeno v KAIRU dne 03. 03. 1996 v dveh izvirnikih v
slovenskem, arabskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa
besedila enako verodostojna. V primeru razlike v razlagi prevlada angleško besedilo.

9. člen
Sodelovanje na področju znanosti, raziskovanja in tehnologije bo dogovorjeno posebej.
10. člen

3. člen

Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in njihovimi
organizacijami v državah obeh pogodbenic.

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za šolstvo in šport,
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za znanost in tehnologijo
in Ministrstvo za zunanje zadeve.
4. člen

11. člen
Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje med športnimi
organizacijami in udeležbo na športnih prireditvah obeh
držav.

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

OBRAZLOŽITEV
Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.

Sporazum sta podpisala zunanji minister Republike Slovenije,
g. Zoran Thaler in zunanji minister Arabske republike Egipt, g.
Amre Moussa, dne 3. 3. 1996 v Kairu.
S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na
področju izobraževanja, kulture in znanosti med obema državama. Sporazum o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in
znanosti je podlaga za sklenitev programov in drugih sporazumov Republike Slovenije z Arabsko republiko Egipt.

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spremembe veljavnih predpisov.
V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbenih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktivnosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti.

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Republiko Slovenijo in Arabsko republiko Egipt. Podrobnejši medsebojni
odnosi se bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazumov in protokolov med obema državama in državnimi
organi in drugimi subjekti obeh držav.

poročevalec, št. 25

Sredstva za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za
izvedbo v okviru letnih programov dogovorjenih aktivnosti se
zagotavljajo v okviru letnih programov in proračunov resornih
ministrstev.
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- EPA 1550 Vlada Republike Slovenije je na 203. seji dne 20. junija
1996 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO
O ZGODNJI IZMENJAVI INFORMACIJ V PRIMERU RADIOLOŠKE NEVARNOSTI IN O VPRAŠANJIH SKUPNEGA
INTERESA S PODROČJA JEDRSKE VARNOSTI IN VARSTVA PRED SEVANJI,

- Zoran THALER, minister za. zunanje zadeve,
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- mag. Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu
za okolje in prostor,
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Uprave Republike
Slovenije za jedrsko varnost,
- Borut MAHNIČ, vodja sektorja za mednarodne pravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah.
)

SPORAZUM
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO AVSTRIJO O
ZGODNJI IZMENJAVI INFORMACIJ V PRIMERU
RADIOLOŠKE NEVARNOSTI IN O VPRAŠANJIH SKUPNEGA
INTERESA S PODROČJA JEDRSKE VARNOSTI IN VARSTVA
PRED SEVANJI

sedskih odnosov med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo; v želji, da uveljavita priznana načela sodelovanja v
okviru Organizacije o varnosti in sodelovanju v Evropi; v
prepričanju, da je potrebno med njima čimprej zagotoviti
izmenjavo pomembnih informacij o radioloških nevarnostih,
da bi bile morebitne posledice, ki segajo čez mejo, čim
manjše; v prepričanju, da lahko pravočasna izmenjava informacij in izkušenj o jedrski varnosti in varstvu pred sevanjem v
pomembni meri pripomore k varnosti prebivalstva obeh
pogodbenic; upoštevajoč Konvencijo o zgodnjem obveščanju
o jedrskih nesrečah in Konvencijo o pomoči v primeru jedrskih nesreč ali radiološke nevarnosti, obe z dne 26. septembra
1986, kot tudi priznana načela sodelovanja v okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo; in upoštevajoč določila
Sklepa Sveta Evropskih skupnosti, z dne 14. decembra 1987,
o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti (87/600/Euratom) dogovorili kot sledi:
l.člen
Obseg uporabe

Republika Slovenija in Republika Avstrija (v nadaljevanju
»pogodbenici«) sta se v želji za nadalinje razvijanje dobroso-

1. Ta sporazum se uporablja za obveščanje in posredovanje
informacij v primeru naslednjih radioloških nevarnosti:

1-člen
Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko
Avstrijo o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke
nevarnosti in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti in varstva pred sevanji podpisan v Ljubljani dne
19. aprila 1996.
2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku
glasi:
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(a) nesreče na svojem ozemlju, ki vključuje naprave in dejavnosti, kot so navedene v drugem odstavku in ki so povzročile
ali utegnejo povzročiti obsežnejše emisije radioaktivnih materialov;
(b) zaznave nenormalnih stopenj radioaktivnosti na svojem
ozemlju ali izven njega, ki bi lahko bile škodljive za zdravje
prebivalstva pogodbenic;
(c) nesreče, ki ne sodijo v krog tistih pod točko (a), ki pa
vključujejo naprave in dejavnosti, kot so navedene v drugem
odstavku in ki so povzročile ali utegnejo povzročiti obsežnejše emisije radioaktivnega materiala;
(d) drugi nepredvideni dogodki, ki so povzročili ali utegnejo
povzročiti obsežnejše emisije radioaktivnega materiala;
(e) Izredni dogodki, ki lahko vplivajo na varnost jedrskih
naprav ali dejavnosti, kot so navedene v drugem odstavku, v
primeru, ko pristojni organi pogodbenice, na katere ozemlju
nastopijo, o njih informirajo javnost.

(i) predvideno obnašanje radioaktivnih emisij v določenem
obdobju;
(j) vire informacij.
2. Informacije bodo dopolnjene v primernih časovnih presledkih z nadaljnjimi pomembnimi informacijami, vključno z razvojem izredne situacije in z njenim predvidenim ali dejanskim
prenehanjem. Pogodbenica, ki obvešča, bo drugi pogodbenici na njeno zahtevo pojasnila in dopolnila posredovane
podatke iz prvega odstavka.
3. Informacije in njihova morebitna dopolnila se posreduje
tako dolgo, dokler ne preneha nevarnost, navedena v 2. členu,
ali dokler ne obstojajo zadostne informacije za presojo stvarnega stanja.
4. člen
Medsebojna pomoč

2. Naprave in dejavnosti navedene v prvem odstavku, točke
(a), (c) in (e) so naslednje:

1. V primeru radioloških nevarnosti, navedenih v prvem
odstavku 1. člena, se pogodbenici brez odlašanja dogovorita
o potrebnem sodelovanju za zagotovitev zaščite zdravja in
premoženja svojega prebivalstva kot tudi o možni pomoči.
2. O nadaljnjih ukrepih se dogovorita kontaktni mesti, ki bosta
ustanovljeni skladno s 5. členom.

(a) vsi jedrski reaktorji, ne glede na lokacijo;
(b) vse naprave jedrskega gorivnega kroga;
(c) vse naprave za obdelavo radioaktivnih odpadkov;
(d) transport in skladiščenje jedrskega goriva ali radioaktivnih
odpadkov;
(e) izdelava, uporaba, skladiščenje, odlaganje in transport
radioaktivnih izotopov za kmetijske, industrijske, medicinske
in z njimi povezane znanstvene in raziskovalne namene;
(f) uporaba radioaktivnih izotopov za proizvodnjo električne
energije v vesoljskih objektih.

5. člen
Pristojna organa in kontaktni mesti
1. Pogodbenici se takoj po uveljavitvi tega sporazuma medsebojno po diplomatski poti obvestita, katera njuna pristojna
organa in kontaktni mesti sta odgovorni za dajanje in sprejemanje obvestil in informacij iz 2. člena. Takšni kontaktni mesti
bosta nenehno na razpolago.
2. Pogodbenici se nadalje nemudoma obvestita o vsaki spremembi, ki utegne nastati v zvezi z informacijo iz prvega
odstavka.
3. Kontaktni mesti se neposredno po svoji ustanovitvi sporazumeta o načinu posredovanja informacij. Preverjanje delovanja sistema posredovanja se opravi najmanj enkrat letno.

3. Na zaprosilo ene od pogodbenic, bo druga pogodbenica
pojasnila informacije, ki jih pogodbenica, ki za pojasnilo
zaproša, ni pridobila od druge pogodbenice, te informacije pa
se nanašajo na druge dogodke, ki niso zajeti v prvem odstavku.
2. člen
Obvestila in informacije
Ob radiološki nevarnosti iz prvega odstavka 1. člena, zaradi
katere se ne more z gotovostjo izključiti ogrožanja prebivalstva druge pogodbenice, mora pogodbenica, omenjena v
istem členu nemudoma, vendar najkasneje ko se odloči za
sprejem ukrepov z namenom, da zaščiti ali informira svoje
prebivalstvo, storiti naslednje;

6. člen
Druge informacije
1. Pogodbenici se enkrat letno medsebojno obvestita o svojih
jedrskih programih, o izkušnjah iz obratovanja jedrskih
naprav in o svojih predpisih s področja jedrske varnosti in
varstva pred sevanjem.

(a) o radiološki nevarnosti, njeni naravi, času nastanka in
točni lokaciji mora obvestiti drugo pogodbenico, ki je ali bi
utegnila biti ogrožena na način, naveden v prvem odstavku 1.
člena;
(b) posredovati drugi pogodbenici razpoložljive informacije
navedene v 3. členu, da bi se morebitne posledice radiološke
nevarnosti v tej državi zmanjšale na najmanjšo možno mero.

2. Pogodbenici se medsebojno obveščata tudi o obstoječih
napravah, tistih v izgradnji in načrtovanih napravah v smislu
drugega odstavka 1. člena, od točke (a) do (e) in si medsebojno izmenjata naslednje podatke:

3. člen

-

Informacije, ki jih Je treba posredovati
1. Informacije, ki jih je treba posredovati v skladu z 2. členom,
točka (b), obsegajo naslednje podatke, s katerimi razpolaga
pogodbenica, ki pošilja obvestilo:
(a) naravo in čas dogodka, njeno točno lokacijo, kadar je to
primerno, in napravo ali dejavnost, za katero gre;
(b) domnevni ali ugotovljeni vzrok in predvidevan razvoj
dogodka, pomembnega za emisijo radioaktivnih materialov;
(c) splošne značilnosti radioaktivne emisije, vključno z njeno
naravo, verjetnimi fizikalnimi in kemijskimi oblikami in količino, sestavo in efektivno višino;
(d) trenutne in predvidene meteorološke in hidrološke
pogoje, potrebne za napoved širjenja radioaktivne emisije;
(e) rezultate nadzora okolja;
(f) rezultate meritev živil, krme in pitne vode;
(g) sprejete ali načrtovane varnostne ukrepe;
(h) sprejete ali načrtovane ukrepe za obveščanje javnosti:
poročevalec, št. 25

ime naprave,
kraj in naslov naprave,
obratovalec,
namen in osnovni tehnični podatki naprave,
trenutni status,
pogonski podatki,
osnovni opis kraja naprave.

Za jedrske reaktorje se navedejo še podatki:
- tip reaktorja,
- moč,
- bistvene značilnosti sredice,
- reaktorska posoda,
- hladilo in hladilni krogi (primarni in sekundarni) reaktorja,
- uparjalniki,
- mejne vrednosti in pogoji za izpuste radioaktivnih snovi v
okolje,
- mejne vrednosti in pogoji za skladiščenje radioaktivnih
odpadkov in pogoji za manipuliranje z iztrošenim jedrskim
gorivom,
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za slovensko stran: Uprava Republike Slovenije za jedrsko
varnost, za avstrijsko stran: Zvezno ministrstvo za zunanje
zadeve.

- sistemi za zagotovitev jedrske varnosti z izjemo sistemov
fizičnega varovanja.
3. Informacije po drugem odstavku o načrtovanih napravah
bodo posredovane najkasneje po izdaji gradbenega dovoljenja. O predvidenem začetku obratovanja naprav v gradnji se
pogodbenici medsebojno obvestita šest mesecev vnaprej.

2. Koordinatorja skrbita predvsem za:
(a) izmenjavo vseh gradiv in informacij, ki jih je potrebno v
okviru sodelovanja skladno s 6. in 7. členom posredovati, v
kolikor v posameznih primerih ne pride v poštev posebna pot
informiranja;

7. člen
Program meritev

(b) organizacijo skupnih strokovnih posvetovanj po 9. členu.

1. Vsaka pogodbenica izvaja na svojem ozemlju program
meritev ionizirajočega sevanja in radionuklidov v okolju.

3. Morebitne spremembe pri določitvi svojih koordinatorjev
sporočita pogodbenici po diplomatski poti.

2. Program meritev mora vsebovati hitrosti eksternih doz in
meritve koncentracije radionuklidov v naslednjih snoveh:
zraku (tudi aerosole), pitni vodi, površinski vodi, zemlji, padavinah, živilih in živinskimi krmi. Rezultati meritev morajo vsebovati zadostne podatke za izračun obremenitev svojega prebivalstva s sevanjem,

11. člen
Obveščanje javnosti
Vsebino informacij, ki jo je pogodbenica prejela v skladu z 2.,
3., 6., 7. in 8. členom od druge pogodbenice, lahko uporabi
vsaka pogodbenica za informiranje javnosti, v kolikor jih
druga pogodbenica ne razglasi kot zaupne.

3. Rezultati meritev se posredujejo drugi pogodbenici enkrat
letno. Pri pomembnejših odstopanjih od normalnega stanja
se te informacije posredujejo nemudoma drugi pogodbenici
preko kontaktnih mest. Na prošnjo ene pogodbenice posreduje druga pogodbenica dopolnilne podatke.

12. člen

8. člen

Stroški

Izmenjava podatkov radioloških opozorilnih sistemov
Pogodbenici bosta v dveh letih po uveljavitvi tega sporazuma
vpeljali sistem za izmenjavo podatkov iz svojih radioloških
opozorilnih sistemov.

Izmenjava informacij po tem sporazumu je brazplačna. V
kolikor je pridobitev dopolnilnih informacij povezana z večjimi stroški, krije te stroške pogodbenica, ki je zaprosila za
dopolnitev.

9. člen

13. člen

Strokovna posvetovanja

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved sporazuma

1. Pogodbenici izvedeta enkrat letno skupno strokovno
posvetovanje, ki zlasti:

1. Sporazum začne veljati prvega dne tretjega meseca, ki sledi
mesecu, v katerem sta se pogodbenici po diplomatski poti
obvestili, da so izpolnjeni ustrezni notranjepravni pogoji za
uveljavitev sporazuma.
*P
2. Ta sporazum se sklene za nedoločen čas.

(a) oceni izvajanje tega sporazuma;
(b) obravnava podane informacije v skladu s 6. členom;
(c) ovrednoti rezultate programa meritev skladno s 7. členom;
(d) obravnava druga aktualna vprašanja jedrske varnosti in ,
varstva pred sevanji.

3. Vsaka pogodbenica lahko sporazum kadarkoli pisno
odpove po diplomatski poti. Odpoved začne veljati 6 mesecev
po izročitvi note po diplomatski poti.

2. Informacije o vsebini, poteku in rezultatih skupnega strokovnega posvetovanja se posredujejo pristojnim organom.

Sestavljeno v Ljubljani dne 19. aprila 1996 v dveh izvodih v
slovenskem in nemškem jeziku. Obe besedili sta enako verodostojni.

3. Koordinatorja se bosta dogovorila o času in kraju skupnega
posvetovanja strokovnjakov. Pogodbenici se bosta obvestili o
sestavi vsakokratne delegacije strokovnjakov.
4. Po potrebi se lahko v dogovoru obeh pogodbenic opravijo
dodatna strokovna posvetovanja skladno s prvim odstavkom.

3. člen

10. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor
- Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost.

Koordinatorja

4. člen

1. Za izvajanje tega sporazuma določi vsaka pogodbenica
enega koordinatorja, in sicer:

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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OBRAZLOŽITEV
Koordinatorja za izvajanje tega sporazuma bosta za Republiko Slovenijo Uprava RS za jedrsko varnost in za Republiko
Avstrijo Zvezno ministrstvo za zunanje zadeve.

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o
zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološke nevarnosti
in o vprašanjih skupnega interesa s področja jedrske varnosti
in varstva pred sevanji sta v Ljubljani dne 19. aprila 1996
podpisala g. Zoran Thaler, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in dr. VVolfgang Schussel, minister za zunanje
zadeve in podkancler Republike Avstrije.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.

Predloženi sporazum predstavlja kvalitetno urejanje odnosov
med sosednjima državama na področju zgodnjega obveščanja in posredovanja informacij v primeru radiološke nevarnosti.

Ratifikacija sporazuma ne narekuje sprejema novih ali spremembe veljavnih predpisov.

Osnovni elementi sporazuma so izraženi v usklajenih aktivnostih obeh držav na področju obveščanja in posredovanja
informacij v primeru radiološke nevarnosti, vzpostavitve kontaktnih mest, ki bosta razpoložljivi 24 ur na dan in vzpostavitve radiološkega opozorilnega sistema.

Za izvajanje tega sporazuma bo v naslednjih dveh letih v
proračunu Uprave RS za jedrsko varnost potrebno nameniti
dodatna finančna sredstva, predvsem za dograditev radiološkega opozorilnega sistema in mednarodno povezavo v višini
30 mio SIT, za njegovo vzdrževanje, za preverjanje sistemov
poročanja in za redna letna srečanja pa 5 mio SIT na leto.

BELEŽKE
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

VARNOSTNEGA

SPORAZUMA

MED

SLOVENIJE

IN

VLADO

DRŽAV AMERIKE
UKREPOV

PRI

VOJAŠKIH

VLADO

REPUDLIKE

ZDRUŽENIH

GLEUE

VARNOSTNIH

VAROVANJU

PODATKOV

ZAUPNIH

(DUSVU)

- EPA 1551 -

Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah.

Vlada Republike Slovenije je na 203. seji dne 20. junija
1996 določila besedilo:

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI VARNOSTNEGA
SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE GLEDE VARNOSTNIH UKREPOV PRI VAROVANJU ZAUPNIH VOJAŠKIH PODATKOV

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- Jelko KACIN, minister za obrambo,
- Borut MAHNIČ, vodja sektorja za mednarodne pravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena Poslovnika

uslužbencu ali drugemu predstavniku pogodbenice, se varujejo v skladu s pogoji, določenimi v tem sporazumu.

1. člen
Ratificira se Varnostni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike glede varnostnih ukrePov pri varovanju zaupnih vojaških podatkov, podpisan 8.
naja 1996 v VVashingtonu.

B. Izraz »zaupni vojaški podatki« v tem sporazumu pomeni
podatke, ki jih je pripravilo ali so bili pripravljeni za Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije ali Ministrstvo za
obrambo Združenih držav Amerike, ali so v pristojnosti ali pod
nadzorom teh ministrstev, in za katere se zahteva varovanje v
interesu državne varnosti pogodbenic. V Republiki Sloveniji,
so zaupani vojaški podatki označeni z vrsto zaupnosti:
1. OBRAMBA - VOJAŠKA SKRIVNOST - ZAUPNO (prevod:
Defense - Military Secret - Confidential); OBRAMBA URADNA SKRIVNOST - ZAUPNO (prevod: Defense - Official
Secret - Confidential).
2. OBRAMBA - DRŽAVNA SKRIVNOST (prevod: Defense State Secret); OBRAMBA - VOJAŠKA SKRIVNOST STROGO ZAUPNO (prevod: Defense - Military Secret - Top
Secret); OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST - STROGO
ZAUPNO (prevod: Defense - Official Secret - Top Secret).
V Združenih državah Amerike so zaupni vojaški podatki označeni s CONFIDENTIAL, SECRET, ali TOP SECRET.
Podatki so lahko v ustni, vizualni ali dokumentarni obliki, ali v
obliki opreme ali tehnologije.

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku
glasi:

VARNOSTNI SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
ZDRUŽENIH DRŽAV AMERIKE GLEDE VARNOSTNIH
UKREPOV PRI VAROVANJU ZAUPNIH VOJAŠKIH
PODATKOV
v

'ada Republike Slovenije in Vlada Združenih držav Amerike
(v nadaljevanju pogodbenici) sta se zaradi širitve medsebojna sodelovanja in zaradi zagotavljanja varovanja zaupnih
v
°iaških podatkov dogovorili o naslednjem:

2. člen

l.člen

Agencije Izvajalke

Uporaba

Pooblaščene agencije izvajalke lahko sklepajo dodatne sporazume k temu sporazumu. Agencija Izvajalka za Vlado Republike Slovenije je Ministrstvo za obrambo. Izvajalec za Vlado
Združenih držav Amerike je Ministrstvo za obrambo.

A- Zaupni vojaški podatki, ki jih neposredno ali posredno
Posreduje ena od pogodbenic drugi pogodbenici, oziroma
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3. člen

B. Vsaka pogodbenica je odgovorna za varnost vseh vladnih
in zasebnih objektov in ustanov, kjer je mogoče dobiti
podatke druge pogodbenice in mora zagotoviti, da so v vsakem takem objektu ali ustanovi zadolženi preverjeni posamezniki, ki so odgovorni in imajo pooblastila za nadzor in
varovanje podatkov.

Dostop
Noben posameznik nima pravice dostopa do podatkov samo
zaradi čina, funkcije ali ker je bil varnostno preverjen. Dostop
do podatkov imajo lahko samo tisti posamezniki, katerih
službena dolžnost zahteva takšen dostop in ki so bili varnostno preverjeni v skladu s predpisanimi standardi pogodbenic. Pogodbenici zagotavljata:
A. pogodbenica prejemnica ne bo posredovala podatkov vladam tretjih držav, oziroma osebam ali drugim entitetam iz
tretjih držav, brez predhodnega soglasja pogodbenice, ki ji je
podatke dala;

C. Podatke se hrani na način, ki zagotavlja dostop samo tistim
posameznikom, ki so pooblaščeni za dostop v skaldu s 3.
členom tega sporazuma.
•
7. člen

B. pogodbenica prejemnica bo zagotavljala za podatke stopnjo varovanja, ki bo enaka stopnji varovanja pogodbenice, ki
ji je podatke dala:

Zaupne vojaške podatke se pošilja med pogodbenicama po
poteh, ki jih določita vladi. Minimalne zahteve za varnost
podatkov med pošiljanjem so:

C. pogodbenica prejemnica ne bo uporabljala podatkov za
druge namene kot za tiste, za katere je podatke prejela;

A. Dokumenti

Pošiljanje

Dokumente in druge medije, ki vsebujejo zaupne vojaške
podatke, se pošilja v dvojnih zapečatenih kuvertah, na notranji kuverti je samo oznaka zaupnosti dokumentov in naslov
organizacije prejemnika, na zunanji kuverti je samo naslov
organizacije prejemnika, naslov organizacije pošiljatelja in
številka delovodnika, če se uporablja. Na zunanji kuverti ni
oznake zaupnosti dokumenta, ki se pošilja. Zapečateno
kuverto se pošlje v skladu s predpisanimi postopki pogodbenic. Za pakete z zaupnimi podatki, ki se pošiljajo med pogodbenicama, je potrebno pripraviti potrdila o prejemu, potrdilo
podpiše končni prejemnik in ga vrne pošiljatelju.

D. pogodbenica prejemnica bo spoštovala osebne pravice kot
so patenti, avtorske pravice ali poslovne skrivnosti, ki jih
vsebujejo podatki; in
E. vsak objekt ali enota, ki obdeluje zaupne vojaške podatke,
mora vzdrževati seznam preverjenih posameznikov v objektu
ali v enoti, ki so pooblaščeni za dostop doteh podatkov.
4. člen
Varnostno preverjanje osebja

B. Oprema

A. Postopki za varnostno preverjanje posameznikov morajo
biti v skladu z interesi državne varnosti in morajo biti osnovani
na vseh razpoložljivih podatkih, iz katerih je razvidno, da
posameznik zadostuje vsem varnostnim kriterijem, ki jih mora
izpolnjevati oseba, ki ravna z zaupnimi podatki.
B. Da bi se zadovoljili zgornji kriteriji, morata pogodbenici
izvesti za vsakega posameznika, ki bo imel dovoljenje za
dostop do zaupnih podatkov v skladu s tem sporazumom,
primerno in dovolj podrobno varnostno preverjanje.

(1) Da se prepreči dostop nepooblaščenim osebam, se
opremo, ki je označena kot skrivnost, prevaža v zapečatenih
pokritih vozilih, ali se jo varno zapakira ali zaščiti in se jo mora
stalno nadzorovati.
(2) Opremo, ki je označena kot skrivnost in ki jo je potrebno
začasno shraniti med čakanjem na prevoz, se shrani v varnem
zaklenjenem skladiščnem prostoru. Prostor mora biti varovan
z alarmnim sistemom ali varnostno preverjenimi stražarji, ki
morajo vzdrževati stalni nadzor nad skladiščnim prostorom.
Dostop do skladiščnega prostora imajo samo pooblaščeni
uslužbenci, ki so ustrezno varnostno preverjeni.

C. Preden predstavnik pogodbenice preda zaupne podatke
uslužbencu ali predstavniku druge pogodbenice, mora
pogodbenica prejemnica dati zagotovilo pogodbenici, ki ji
podatke daje* da je uslužbenec ali predstavnik zadostno varnostno preverjen in da zahteva dostop po službeni dolžnosti,
ter da bo pogodbenica prejemnica podatke varovala.

(3) Med transportom opreme, ki je označena kot skrivnost, je
za vsako predajo potrebno podpisati potrdilo o prejemu. Prav
tako mora potrdilo o prejemu podpisati končni prejemnik in
potrdilo vrniti pošiljatelju.

5. člen
Obiski

C. Elektronski prenos podatkov Zaupne vojaške podatke se
pošilja z elektronskimi sredstvi v šifrirani obliki.

Dovoljenja predstavnikom ene pogodbenice za obisk objektov in ustanov druge pogodbenice, pri katerih je potreben
dostop do zaupnih vojaških podatkov, so omejena na tiste, ki
so potrebna za uradne namene. Dovoljenja za obisk objektov
in ustanov lahko izdajo samo vladni uslužbenci, ki sta jih
pogodbenici v ta namen pooblastili. Pogodbenici ali njuni
pooblaščenci morajo obvestiti objekt ali ustanovo o planiranem obisku in o obsegu in najvišji stopnji zaupnosti podatkov, ki se jih še lahko da na vpogled obiskovalcu. V primeru
obiskovalcev iz Republike Slovenije se prošnjo za obisk vloži
preko vojaškega diplomatskega predstavnika Republike Slovenije v VVashingtonu, D. C. in v primeru obiskovalcev iz
Združenih držav Amerike preko vojaškega diplomatskega
predstavnika Združenih držav v Republiki Sloveniji.

8. člen
Evidenca In nadzor
Glede distribucije in dostopa do zaupnih vojaških podatkov je
potrebno določiti postopke evidence ali nadzora.
9. člen
Označevanje dokumentov

6. člen

Vsaka pogodbenica mora vse zaupne vojaške podatke, prejete od druge pogodbenice, žigosati ali označiti z imenom
vlade, ki je podatke pripravila. Podatke se označi z vrsto in
stopnjo zaupnosti pogodbenice prejemnice, s katerim bo
zagotovljena enaka stopnja varovanja kot v državi, ki je
podatke pripravila.

Fizično varovanje
A. Vsaka pogodbenica je odgovorna za vse zaupne vojaške
podatke druge pogodbenice, ki so v tranzitu ali shranjene na
njenem ozemlju.
poročevalec, št. 25
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10. člen

14. člen

Uničenja

Ravnanje v primeru izgube ali nepooblaščenega razkritja ali
možne izgube ali nepooblaščenega razkritja

A. Zaupne dokumente in druge medije, ki vsebujejo zaupne
podatke, se uničuje tako, da se jih sežge, razreže ali zmelje in
se tako prepreči rekonstrukcija zaupnih podatkov, ki jih vsebujejo.

Pogodbenico, ki je podatke pripravila, je potrebno takoj obvestiti o vseh izgubah ali nepooblaščenih razkritjih, kakor tudi o
možnih izgubah ali nepooblaščenih razkritjih, njenih zaupnih
vojaških podatkov in pogodbenica prejemnica prične preiskavo za ugotovitev okoliščin. Pogodbenica, ki vodi preiskavo, rezultate preiskave in opis ukrepov za preprečitev
ponovitve posreduje pogodbenici, ki je podatke pripravila.

B. Opremo, ki je označena kot skrivnost, se uniči do nerazpoznavnosti ali spremeni do take mere, da ni več mogoča
rekonstrukcija zaupnih podatkov v celoti ali deloma.
11. člen

15. člen
«
Preverjanje varnostnega sistema

Razmnoževanje
Kadar se zaupni dokument ali drug medij razmnožuje, se na
vsaki kopiji razmnoži ali na novo označi tudi vse originalne
oznake zaupnosti. Tako razmnožene dokumente ali medije je
potrebno varovati na isti način kot originalni dokument. Izdela
se samo toliko kopij, kot je potrebno za službene namene.

Izvajanje zgoraj omenjenih varnostnih zahtev se lahko izboljšuje z medsebojnimi obiski varnostnega osebja pogodbenic.
Tako po predhodnem dogovoru varnostni predstavniki ene
pogodbenice dobijo dovoljenje za obisk druge pogodbenice z
namenom, da bi z izmenjavo mnenj in z neposrednim preverjanjem postopkov druge pogodbenice dosegli razumno primerljivost obeh varnostnih sistemov. Vsaka pogodbenica
pomaga varnostnim predstavnikom pri ugotavljanju ali so
zaupni vojaški podatki, ki jih je priskrbela druga pogodbenica, primerno varovani.

12. člen
Prevaianje
Zaupne podatke prevajajo v skladu s 4. členom varnostno
preverjeni posamezniki. Izdelati se sme samo nujno potrebno
minimalno število izvodov in distribucija mora biti nadzorovana. Prevodi so označeni z ustrezno oznako zaupnosti in z
zapisom v jeziku, v katerega se jih prevaja, da dokument
vsebuje zaupne podatke pogodbenice, ki jih je pripravila.

16. člen
lzvajan|e in prenehanje veljavnosti sporazuma
A. Sporazum začne veljati na dan prejema zadnjega izmed
obvestil, s katerima se pogodbenici medsebojno po diplomatski poti obvestita o izpolnitvi notranjepravnih pogojev za
njegovo uveljavitev.

13. člen
Dajanje podatkov pogodbenim partnerjem

B. Sporazum velja pet let in se nato podaljšuje po eno leto,
razen če katerakoli od pogodbenic devetdeset dni pred potekom veljavnosti obvesti drugo pogodbenico, da želi prekiniti
sporazum.

Pred predajo katerihkoli zaupnih vojaških podatkov, ki so bili
prejeti od druge pogodbenice, pogodbenemu partnerju ali
možnemu pogodbenemu partnerju, pogodbenica prejemnica:

C. Ne glede na prenehanje veljavnosti sporazuma, je potrebno
vse zaupne podatke, ki so bili pridobljeni na podlagi tega
sporazuma, še naprej varovati' v skladu z določbami iz tega
sporazuma.

A. preveri, da ima pogodbeni partner ali možni pogodbeni
partner ter njegovi objekti možnost varovanja podatkov;
B. zagotovi primerno varnostno preverjanje objektov;

Sestavljeno v VVashingtonu, dne 8. maja 1996, v slovenskem in
angleškem jeziku, obe besedili sta enako verodostojni.

C. zagotovi primerno varnostno preverjanje vseh posameznikov, ki imajo po službeni dolžnosti dostop do podatkov;
D. zagotovi, da so posamezniki, ki imajo dostop do podatkov,
seznanjeni s svojo odgovornostjo varovanja podatkov v
skladu z ustreznimi zakoni in predpisi;

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo.

E. izvede občasne varnostne preglede teh objektov, da preveri
varovanje podatkov v skladu s tem sporazumom; in

4. člen

F. zagotovi, da je dostop do podatkov dovoljen samo tistim
osebam, ki morajo imeti vpogled v podatke po uradni dolžnosti.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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Varnostni sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Združenih držav Amerike glede varnostnih ukrepov pri varovanju zaupnih vojaških informacij sta podpisala predsednik
Vlade Republike Slovenije, dr. Janez Drnovšek in državni
sekretar za obrambo Vlade ZDA, dr. VVilliam J. Perry, dne 8.
maja 1996 v VVashingtonu.

Sporazum predvideva pogoje pred predajo katerihkoli zaupnih vojaških podatkov, ki so bili prejeti od druge pogodbenice, pogodbenemu partnerju ali možnemu pogodbenemu
partnerju, prav tako pa tudi ravnanje v primeru izgube ali
razkritja ali možne izgube ali razkritja.
V sporazumu je predvideno, da se izvajanje, varnostnih zadev
iz tega sporazuma lahko izboljšuje z medsebojnimi obiski
varnostnega osebja pogodbenic, kar pomeni, da bi z izmenjavo mnenj in z neposrednim preverjanjem postopkov druge
pogodbenice doseglo razumno primerljivost obeh varnostnih
sporazumov.

Varnostni sporazum predvideva varovanje zaupnih vojaških
podatkov, ki jih ena izmed pogodbenic neposredno ali
posredno posreduje drugi pogodbenici. Sporazum predvideva varnostno preverjanje osebja, ki ravna z zaupnimi vojaškimi podatki. Dostop do zaupnih vojaških podatkov imajo
lahko samo tisti posamezniki, katerih službena dolžnost zahteva takšen dostop in ki so bili varnostno preverjeni v skladu s
predpisanimi standardi pogodbenic.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.

Vsaka pogodbenica je odgovorna za vse zaupne vojaške
podatke druge pogodbenice, ki so v tranzitu ali so shranjene
na njenem ozemlju. Zaupne vojaške podatke se pošilja med
pogodbenicama po diplomatskih poteh.

Ratifikacija sporazuma ne narekuje spremembe ali izdaje
novih predpisov, niti dodatnega angažiranja proračunskih
sredstev.

BELEŽKE
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI
MED

GARANCIJE

REPURLIKO

EVROPSKO
PROJEKT

POGODRE

SLOVENIJO

INVESTICIJSKO

GRADNJE

AVTOCEST/D

IN

RANKO

ZA

SLOVENSKIH

(MGPGSA)

- EPA 1552 Vlada Republike Slovenije je na 203. seji dne 20. junija
1996 določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve,
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Borut MAHNIČ, vodja sektorja za mednarodne pravne
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve.

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI GARANCIJSKE
POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO
INVESTICIJSKO BANKO ZA PROJEKT GRADNJE SLOVENSKIH AVTOCEST/B
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena Poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena Zakona o zunanjih zadevah.

Z ozirom na to:

1.člen
Ratificira se Garancijska pogodba med Republiko Slovenijo
in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih
avtocest/B, sklenjena v Luksemburgu dne 28. novembra 1995.

- da je v okviru Protokola (v- nadaljevanju imenovanega
»Protokol« o finančnem sodelovanju in Sporazuma o sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo (zdaj Evropsko
skupnostjo) (v nadaljevanju imenovano »ES«) in Republiko
Slovenijo, podpisanima v Luksemburgu 5. aprila 1993,
GARANT zaprosil BANKO za odobritev kredita Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d. d (v nadaljevanju »POSOJILOJEMALEC«) za financiranje projekta, ki obsega projektiranje, gradnjo in dajanje v uporabo treh odsekov avtoceste na
evropski magistralni cestni povezavi E57;

2. člen
Garancijska pogodba se v angleškem izvirniku in slovenskem
prevodu glasi:*
* Dodatek I je na vpogled v Sektorju za mednarodne pravne zadeve
Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
EVROPSKA INVESTICIJSKA BANKA
PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/B
GARANCIJSKA POGODBA
MED
REPUBLIKO SLOVENIJO
IN
EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO

- da bo s pogodbo (v nadaljevanju »FINANČNA POGODBA«),
ki bo sklenjena med BANKO in POSOJILOJEMALCEM,
BANKA odobrila v korist POSOJILOJEMALCA kredit v znesku,
ki ustreza 32.000.000 (dvaintridesetim milijonom) ecujev (ecu
je opredeljen v Prilogi A k tej pogodbi):
- da so obveznosti BANKE po FINANČNI POGODBI pogojene
s tem, da Republika Slovenija predhodno podpiše in predloži
garancijo za ustrezno izpolnjevanje finančnih obveznosti
POSOJILOJEMALCA po FINANČNI POGODBI in ugodno
pravno mnenje o tem;

TA POGODBA SE SKLENE MED:
Republiko Slovenijo, ki jo zastopa g. Mitja GASPARI, finančni
minister,
v nadaljevanju imenovano

»GARANT«

- da se je GARANT z 12. členom Protokola obvezal, da bo dal
dolžnikom, ki so uporabniki posojil, odobrenih na podlagi
Protokola, ali garantom za taka posojila, na razpolago valuto,
ki je potrebna za plačilo obresti in provizije ter za odplačilo
takih posojil;

na eni strani in
Evropsko investicijsko banko z glavnim sedežem na 100
Boulevard Konrad Adenauer, Luxembourg - Kirchberg,
Grand Duchy of Luxembourg, ki jo zastopa g. Panagiotis
GENNIMATAS, podpredsednik
v

nadaljevanju imenovano
na drugi strani.

- da je GARANT z 10. členom Protokola pristal, da bo zapadle
obresti in vsa druga plačila v zvezi s posojili, ki jih odobri
BANKA na podlagi finančnega sodelovanja, oprostil plačevanja vseh državnih ali lokalnih dajatev in davčnih obremenitev;

»BANKA«
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- in da je podpis te Garancijske pogodbe odobril parlament
Slovenije (Dodatek I);

ljanjem te garancije ni dolžna unovčiti varščin ali uveljavljati kakega drugega jamstva, ki jih je morebiti zagotovil POSOJILOJEMALEC ali kaka tretja stranka.

je sklenjen naslednji dogovor:
l.člen

3.03

GARANTOVO plačilo zapade petnajsti dan po datumu
zahtevka.

3.04

Če BANKA poda ustrezen zahtevek, ima GARANT pravico pod pogoji, ki so navedeni v FINANČNI POGODBI,
takoj poravnati vse denarne obveznosti POSOJILOJEMALCA po FINANČNI POGODBI, ki so ob taki poravnavi še neporavnane.

Finančna pogodba
1.01

GARANT izjavlja, da je dobro seznanjen s pogoji in
določili FINANČNE POGODBE. Izvod končnega osnutka FINANČNE POGODBE je priložen pričujočemu dokumentu (Dodatek II), njen verodostojni izvod, ki ga
bosta v bistvu v obliku tu priloženega osnutka podpisali pogodbenici, pa bo BANKA vročila GARANTU.

4. člen
Subrogaclja (prenos pravic)
4.01

2. člen
Obveznosti GARANTA
2.01

2.02

GARANT kot prvi zavezanec in ne le kot porok ob
uveljavljanju garancije v celoti jamči za popolno in
pravočasno izpolnjevanje vseh denarnih obveznosti
POSOJILOJEMALCA do BANKE po FINANČNI POGODBI skupaj z vsemi plačili obresti, brez vsakršnih omejitev, provizij, nepredvidenih stroškov in drugih izdatkov, in vseh zneskov, ki jih POSOJILOJEMALEC dolguje BANKI na podlagi določb FINANČNE POGODBE.

5. člen
Obveščanje

Če bi naknadno kaki tretji stranki zagotovili jamstvo za
izpolnitev kakšnih njenih obveznosti v zvezi z zunanjim
dolgom ali s tem povezano ugodnejšo ali prednostno
obravnavo, bo GARANT o tem obvestil BANKO in bo,
če BANKA tako zahteva, BANKI dal enakovredno jamstvo za izpolnjevanje svojih obveznosti po tej pogodbi
ali ji zagotovil ugodnejšo ali prednostno obravnavo, ki
bo enakovredna. GARANT izjavlja, da trenutno ne obstaja nobeno tako jamstvo ali ugodnejša ali prednostna
obravnava.

5.01

BANKA bo obvestila GARANTA o vsakem dejstvu ali
dogodku, s katerim bo seznanjena in ki bi lahko ogrozil
POSOJILOJEMALČEVO plačilo ali odplačilo zneskov,
za katere velja garancija po tej pogodbi, ni pa dolžna
iskati takih podatkov in na podlagi te določbe ne bo
nosila nobene odgovornosti.

5.02

GARANT bo takoj obvestil BANKO o vsakem dejstvu ali
dogodku, ki bi lahko ogrozil izpolnjevanje njegovih
obveznosti po tej pogodbi.

5.03

GARANT bo obvestil BANKO o vsakem jamstvu, ki bi ga
dal kaki tretji stranki z namenom, ki je naveden v členu
2.02.

Člen 2.02 se ne nanaša na prodajalčevo pravico do
zaplembe ali provizije, s katero se zavaruje zgolj nabavna cena zemljišča ali blaga.
2.03

6. člen
Spremembe FINANČNE POGODBE

GARANT se obvezuje:
6.01

a) da bo sprejel vse potrebne ukrepe za zagotovitev
pravočasnega dokončanja PROJEKTA;
b) da bo preskrbel podatke o zakonodaji oziroma regulativnem okviru, ki zadevata POSOJILOJEMALCA in bi
lahko vplivala na izvedbo PROJEKTA.

Uveljavitev garancije
Zahtevek na podlagi te pogodbe je mogoče dati, kakor
hitro POSOJILOJEMALEC ne izpolni vseh obveznosti
ali dela obveznosti, za katere velja garancija v skladu z
2. členom te pogodbe.

3.02

GARANT se na tem mestu nepreklicno odreka vsakršnemu ugovoru ali zakonskim izjemam v zvezi s popolnim ali delnim uveljavljanjem te garancije. Obvezuje se,
da bo na pisno ali telegramsko zahtevo BANKE izpolnjeval svoje obveznosti ob vsakem zahtevku in plačeval
zapadle zneske brez vsakršnih omejitev, zadrževanj ali
pogojev, ne da bi bilo BANKI treba preskrbeti kaka
druga posebna dokazila v podporo njenemu zahtevku
razen razloga za zahtevek, ki izhaja iz te garancije. Še
posebej BANKA ni dolžna dokazovati, da je sprožila
kak postopek proti POSOJILOJEMALCU; pred uveljav-
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BANKA bo obvestila GARANTA o spremembah, ki ne
povečujejo obveznosti GARANTA in jih bo BANKA naredila v FINANČNI POGODBI zaradi izboljšanja oziroma okrepitve položaja BANKE v odnosu do POSOJILOJEMALCA.
BANKA ima pravico, da POSOJILOJEMALCU na njej
ustrezen način odobri do trimesečno podaljšanje roka
za vsako odplačilo glavnice ali plačilo obresti in drugih
nepredvidenih stroškov, ne da bi bila dolžna tako svojo
odločitev predložiti GARANTU.

3. člen

3.01

Ko GARANT izplača BANKI kako plačilo, prevzame
nase v obsegu takega plačila pravice in sodne postopke, ki jih lahko BANKA uveljavlja proti POSOJILOJEMALCU v zvezi s tem plačilom. Na pravico do subrogacije se ni mogoče sklicevati v škodo BANKE.

Razen sprememb iz predhodnih odstavkov tega člena
je treba vse druge spremembe v FINANČNI POGODBI
predložiti v odobritev GARANTU. Ta lahko svojo odobritev odreče, samo če bi predlagane spremembe
škodljivo vplivale nanj kot GARANTA.
7. člen
Garancija ES
7.01

60

Ta garancija ni odvisna od garancij, ki jih da BANKI ES,
GARANT se na tem mestu odpoveduje vsakršni pravici
do kakega prispevka ali odškodnine s strani ES. Če
izplača BANKI kak znesek, za katerega velja garancija,
lahko ES povračilo tako plačanega zneska zahteva od
GARANTA.

8. člen

Vsaka pogodbenica lahko z obvestilom drugi pogodbenici spremeni svoj gornji naslov, vendar pa je mogoče naslov pod točko 2) zamenjati samo z naslovom v
okviru ES.

Davki, takse in stroški
8.01

Davki ali takse, sodni stroški in drugi stroški, ki se
pojavijo pri sklepanju in izvajanju te Garancijske pogodbe, bremenijo GARANTA, GARANT bo plačila po tej
pogodbi opravljal brez vsakršnega zadrževanja ali odbitkov zaradi davkov ali taks.

10.02 Oblika obvestil
Obvestila in druga sporočila, za katera so predvideni
po tej pogodbi ali v njih samih fiksni roki, ki so za
naslovljenca obvezujoči, je treba vročiti osebno ali
posredovati s priporočenim pismom, telegramom, teleksom potrjenim telefaksom ali kakim drugim sredstvom obveščanja, ki omogoča dokazovanje prevzema
s strani naslovljenca. Datum priročnega sporočila oziroma navedeni datum sprejema oddanega sporočila
bosta odločilna pri določanju takega roka.

9. člen
Pravni režim pogodbe
9.01

Veljavna zakonodaja
Pravna razmerja med pogodbenicama in oblikovanje in
veljavnost te pogodbe ureja francoska zakonodaja.

9.02

10.03 Uvodne navedbe, priloga in dodatki

Izpolnitveni kraj

9.03

Kraj izpolnitve te pogodbe je glavni urad BANKE.

Uvodne navedbe in Priloga A (Opredelitev ecuja) so
sestavni deli te Garancijske pogodbe.

Sodna pristojnost

Pogodbi sta priložena naslednja dodatka:

*
Ker je za pogodbenici sodno pristojno izključno Sodišče Evropskih skupnosti, je treba vse spore v zvezi z
Garancijsko pogodbo posredovati temu sodišču.

9.05

- Pooblastilo podpisnika

Dodatek II

- Osnutek Finančne pogodbe.

V potrditev navedenega sta pogodbenici podpisali to
pogodbo v treh (3) izvirnikih v angleškem jeziku.

' Odločba Sodišča Evropskih skupnosti je dokončna in
jo bosta kot tako stranki sprejeli brez vsakršnih omejitev ali zadržkov.
9.04

Dodatek I

Odrekanje pravicam

To Garancijsko pogodbo sta parafirala v imenu REPUBLIKE SLOVENIJE g. Andrej KAVČIČ in v imenu BANKE ga. Stefania CALTABIANO.

Pogodbenici soglašata, da je ta Garancijska pogodba
komercialne narave, in se obvezujeta, da se bosta
odpovedali vsem morebitnim imunitetam, ki jih zdaj
uživata ali bi jih lahko uživali v prihodnje v kateri koli
državi v zvezi s sodno pristojnostjo Sodišče Evropskih
skupnosti.

Za
Za
REPUBLIKO SLOVENIJO EVROPSKO INVESTICIJSKO BANKO
Finančni minister
Podpredsednik
Mitja GASPARI
Panagiotis GFENNIMATAS

Dokazila o zapadlih vsotah
V vsakršnem sodnem postopku v zvezi s to Garancijsko
pogodbo bo potrdilo BANKE o kakem dolžnem znesku,
ki pripada BANKI po tej Garancijski pogodbi, dokaz
prima facie o takem znesku.

9.06

PRILOGA A
ECU
»Vrednost ecuja, omenjena v členih 109g in 109 (I) 4 Sporazuma o ES, je enaka vrednosti ecuja, ki se v tem trenutku
uporablja kot obračunska enota Evropskih skupnosti, pri
čemer je ta vrednost določena na podlagi spodaj navedenih
specifičnih zneskov valut držav članic Evropske skupnosti.

Začetek veljavnosti
Ta pogodba začne veljati, ko jo raficira parlament Republike Slovenije.
10. člen

V skladu z uredbo Sveta (EEC) št. 1971/89 z dne 19. junija
1989 je ecu trenutno opredeljen kot vsota naslednjih zneskov:

Končne določbe
10.01 Obvestila

nemška marka
funt šterling
francoski frank
italijanska lira
nizozemski gulden
belgijski frank
luksemburški frank
danska krona
španska pezeta
portugalski eskudo

Obvestila in druga sporočila po tej pogodbi je treba
poslati na ustrezen naslov, ki je naveden v nadaljevanju, izjema pa so obvestila za GARANTA v zvezi s
sodnimi spori ki so bodisi v teku ali grozijo, saj jih je
treba poslati na naslov, naveden v spodnji točki 2), ki si
ga je GARANT izbral za svoj domicil:
-ZA GARANTA: 1) Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
61000 Ljubljana
Slovenija

Člen 109 g Sporazuma o ES, spremenjenega in dopolnjenega
s Sporazumom o Evropski zvezi, ki je v veljavi od 1. novembra
1993, določa: »Valutna sestava košarice ecuja se ne spreminja. Z začetkom tretje faze bo vrednost ecuja nepreklicno
določena v skladu s členom 109 (I) 4«.

2) Veleposlaništvo Republike
Slovenije
179, Avenue Louise
B - 1050 Brussels
- ZA BANKO:

0,6242
0,08784
1,332
151,8
0,2198
3,301
0,130
1,440
6,885
1,393

Druge spremembe glede narave ali sestave ecuja lahko
Evropske skupnosti naredijo v skladu s Sporazumom o ES. Če
so narejene spremembe, se po njih omembe ecuja v pričujočem dokumentu nanašajo na tako spremenjeni ecu.

100 Boulevard Konrad
Adenauer L-2950 Luxemburg Kirchberg
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Če bi BANKA menila, da se je ecu nehal uporabljati kot
obračunska enota Evropskih skupnosti in kot edini denar
Evropske zveze, bo o tem obvestila GARANTA. 2 datumom
takega obvestila bodo ecu zamenjale valute, ki so ga sestavljale - ali njihova protivrednost v eni ali več valutah - v
trenutku v najbližji preteklosti, ko se je uporabljal kot obračunska enota Evropskih skupnosti.

3. člen
Za izvajanje te garancijske pogodbe ter vseh pravic in obveznosti za Republiko Slovenijo, ki izhajajo iz pogodbe, skrbi
Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

Vlada Republike Slovenije je ustanovitelj podjetja Družbe za
avtoceste v Republiki Sloveniji d. d. (Uradni list RS št. 57/93)
na osnovi 184. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS št. 30/93).
Namenska sredstva za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji se po zakonu zagotavljajo (Uradni list RS št. 46/
93) iz cestnin, poleg le teh pa se sredstva zagotavljajo tudi iz
kreditov Evropske banke za obnovo in razvoj ter Evropske
investicijske banke.
Osnova za kredit Evropske investicijske banke je bila izvedba
Programa Dars d. d. za leto 1994 in 1995 (ki vključuje odseke
Malence - Šentjakob in Vransko - Arja vas), in programa
dela DARS d. d. za leto 1996 (ki vključuje odsek Šentjakob Blagovica), s katerim je kot prioritetna izgradnja opredeljena
avtocesta vzhod - zahod v okviru Finančnega protokola
podpisanega med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo (zakon o ratifikaciji protokola o finančnem sodelovanju
med RS in ES, Uradni list RS - mednarodne pogodbe, št. 14/
93).
V finančnem protokolu je predvideno, da EIB daje na razpolago Sloveniji kredit v višini 150 mio ECU, za razvoj prometne
infrastrukture. Od tega zneska je namenjeno za izgradnjo
avtocest v Republiki Sloveniji 90 mio ECU, 60 mio ECU pa
obnovi slovenskega železniškega omrežja.
V skladu z določili finančnega protokola je EIB na pogajanjih
o najetju kredita zahtevala, da se znesek kredita namenjen
izgradnji avtocest razdeli na tri tranše. Prva tranša je namenjena financiranju projekta /A - za avtocestne odseke
Malence - Šentjakob in Vransko - Arja vas. Zakon o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/A (višina kredita 28 mio ECU) je bil sprejet na seji Državnega zbora Republike dne 24. julija 1995, kredit pa se v
letošnjem letu že namensko črpa.

novembra 1995 v Ljubljani ter 28. novembra 1995 v Luksemburgu. Projekt B v skladu z nacionalnim programom pomeni
nadaljevanje izgradnje avtoceste vzhod - zahod in začetek
gradnje na odseku avtocestnega projekta Šentjakob - Blagovica, s pričetkom gradnje v letu 1996.
Kredjtna pogodba za projekt avtocest C v višini 30 mio ECU
ter garancijska pogodba bo podpisana predvidoma sredi leta
1996.
Vse tri tranše kredita je mogoče koristiti na osnovi finančne
pogodbe med EIB in DARS d. d., ter garancijske pogodbe
med Republiko Slovenijo in EIB.
Znesek kredita po pogodbi B znaša 32 mio ECU, z rokom'
odplačila 20 let vključenim 5 letnim moratorijem ter variabilno
obrestno mero, zmanjšano zaradi bonifikacije za 2% točki,
fiksirano za vsak črpan znesek v izbrani valuti črpanja. Začetek odplačevanja glavnice je leto 2000.
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz pogodbe o garanciji
se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije.
Z zakonom o garanciji za projekt izgradnje avtocest B (Uradni
list RS št. 20/1995) je določena obveznost DARS d. d., da
sklene z Ministrstvom za finance pogodbo o načinu in pogojih
zavarovanja garancije Republike Slovenije.
Predlagatelj predlaga, da se predlog zakona o ratifikaciji
garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko za projekt gradnje slovenskih avtocest/B,
sprejme v skladu z 201. členom Poslovnika državnega zbora
po hitrem postopku. Program dela DARS d. d., za leto 1996
vključuje avtocestni odsek Šentjakob-Blagovica, zato je nujno
potrebno, da se zagotovijo pogoji za začetek del na tem
projektu še v letu 1996. Predlagatelj ocenjuje, da je predlagani
zakon nujno potrebno sprejeti po hitrem postopku, ker bo
tako mogoče pravočasno zagotoviti sredstva za nadaljevanje
del na že začetih odsekih Malence-Šentjakob, Vransko-Arja
vas in pravočasno začeti z gradnjo odseka Šentjakob-Blagovica.
\

Kreditna pogodba za projekt avtocest /B v višini 32 mio ECU
ter garancijska pogodba med RS in EIB sta bili podpisani 17.

2. RAZLOGI
Sredstva po kreditni pogodbi B v višini 32 mio ECU bodo
porabljena za nadaljevanje in dokončanje gradnje avtocestnih odsekov Malence-Šentjakob in Vransko-Arja Vas, ki je
že v teku in za odsek Šentjakob-Blagovica, ki se prične
graditi v letu 1996.

PREDLOG ZAKONA 0 RATIFIKACIJI GARANCIJSKE
POGODBE MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO
INVESTICIJSKO BANKO ZA PROJEKT GRADNJE
SLOVENSKIH AVTOCEST/B
UVOD:

3. CILJI IN NAČELA
Sprejem predlaganega zakona o ratifikaciji garancijski
pogodbe za projekt/B bo omogočil realizacijo avtocestneg'
programa v Republiki Sloveniji.

1. OCENA STANJA
Projekt izgradnje avtoceste vzhod-zahod predvideva v okviru
zagotovitve potrebnih sredstev tudi pridobitev kreditov pri
EIB, na podlagi protokola o finančnem sodelovanju med RS
in ES (zakon o ratifikaciji protokola o finančnem sodelovanju
med RS in ES, Uradni list RS mednarodne pogodbe št. 14/93).
Glede na obseg predvidenih del pri izgradnji avtocest tako po
nacionalnem programu kot po letnem programu dela DARS d.
d., je kljub precejšjim že zagotovljenim sredstvom iz virov po
zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji (Ur. list RS št. 46/93), in
pobranih cestnin, nujno potrebno zagotoviti tudi dodatne že
odobrene vire iz kreditov EIB, za pravočasno realizacijo
zastavljenih projektov.
poročevalec, št. 25

4. OCENA FINANČNIH SREDSTEV
Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz garancijske pogodb«
se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije in se bod<
nadomestila v primeru, da bi prišlo do vnovčitve garancije Z'
obveznosti DARS d. d., ki izhajajo iz kreditne pogodbe, 1
vnovčenjem regresne pravice.
5. POSLEDICE
Drugih posledic iz pogodbe o najetju kredita ter garancijsK*
pogodbe ni.
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O spremembi zakona o

AGENCIJI

ZA

NADZIRANJE

PLAČILNI
IN

PROMET,

INFORMIRANJE

(ZAPPNI-B)
- EPA 1527 - hitri postopek

Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega
postopka predlog zakona o spremembi zakona o Agenciji
za plačilni promet, nadziranje in informiranje - hitri

postopek, ki smo vam ga poslali v obravnavo z dopisom št.
023.08/93.4/9-8, dne 20. junija 1996.
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1

PREMOŽENJSKE
SLOVENIJE

IN

BILANCE

OBČIN

NA

REPUBLIKE

DAN

31.12.

1904

Vlada Republike Slovenije je na 202. seji dne 13. junija
1996 sprejela:

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREMOŽENJSKE BILANCE REPUBLIKE SLOVENIJE IN
OBČIN NA DAN 31. 12. 1994,

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
finance,
- Cecilija MOŽIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Marija HRVAČKI, državna podsekretarka v Ministrstvu
za finance,
- Stane VENCELJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

ki jih pošilja na podlagi 50. člena Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96) s
predlogom, da se dokumentacijske priloge ne objavljajo,
pač pa le posredujejo poslanskim skupinam.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije

Skladno z Uredbo o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc
republike in občin in metodologijo za njihovo sestavljanje so
premoženjske bilance knjigovodski bilančni izkaz sredstev in
virov sredstev, ki jih v svojih poslovnih knjigah izkazujejo
državni organi (državni proračun, ministrstva in vsi ostali
proračunski uporabniki, ki so dolžni voditi svoje poslovne
knjige) ter občinski organi (občinski proračuni in občinski
upravni organi).

VSEBINA:
I. UVOD
II. OSNOVNA METODOLOŠKA POJASNILA V ZVEZI S
SESTAVO PREMOŽENJSKIH BILANC REPUBLIKE IN OBČIN
III. OSNOVNE UGOTOVITVE GLEDE PREMOŽENJA DRŽAVE,
KOT GA IZKAZUJEJO ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE
REPUBLIKE IN OBČIN OB KONCU LETA 1994

Premoženjske bilance Republike Slovenije in občin na dan
31.12.1994 so bile sestavljene v več fazah in na dveh ravneh:

IV. SKLEPNE UGOTOVITVE
A. PREMOŽENJSKE BILANCE NA RAVNI REPUBLIKE
SLOVENIJE

PRILOGA:
KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE
SLOVENIJE IN OBČIN NA DAN 31.12.1994

Na ravni republike so bile najprej izpolnjene premoženjske
bilance posameznih državnih organov, to je premoženjska
bilanca državnega proračuna, posameznih ministrstev in drugih proračunskih uporabnikov.

I. UVOD

Skladno z Odredbo o načinu sestavljanja premoženjskih
bilanc republike in občin, ki določa, da morajo premoženjsko
bilanco sestaviti vsi proračunski uporabniki, kot jih določa
zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, je premoženjske bilance sestavilo vseh 92 proračunskih uporabnikov,
ki so bili zavezanci za sestavo bilance stanja na dan 31.
decembra 1994. V sestavo premoženjske bilance Republike
Slovenije pa nista bila zajeta Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarova-

Premoženjske bilance Republike Slovenije in občin na dan
31. decembra 1994 so bile pripravljene na podlagi Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za Jeto 1994 in
1995, Zakona o financiranju javne porabe, Žakona o financiranju občin, Zakona o računovodstvu ter na osnovi Uredbe o
načinu sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin z
metodologijo za sestavo premoženjskih bilanc.
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nje Slovenije, saj po odredbi nista bila zavezana za sestavo
premoženjske bilance.

II. OSNOVNA METODOLOŠKA POJASNILA V
ZVEZI S SESTAVO PREMOŽENJSKIH BILANC
REPUBLIKE IN OBČIN

Na osnovi premoženjskih bilanc državnega proračuna in
posameznih proračunskih uporabnikov je bila sestavljena
zbirna premoženjska bilanca Republike Slovenije kot konsolidirani zbirni seštevek premoženjskih bilanc vseh proračunskih uporabnikov na ravni republike.

Metodološke in vsebinske podlage za sestavo premoženjskih
bilanc na dan 31.12.1994 so opredeljene v Odredbi o načinu
sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin (Ur. I. RS
št.1/93 in 45/94). V odredbi je opredeljeno, da republika M
občine sestavljajo premoženjsko bilanco na podlagi knjigovodskih evidenc, ki se vodijo za proračune republike in
občin ter za državne oz. občinske organe v skladu s posebnimi predpisi.

Premoženjska bilanca državnega proračuna ter premoženjske bilance vseh tistih ministrstev in drugih uporabnikov
državnega proračuna, za katere vodi računovodsko poslovanje Ministrstvo za finance, so bile pripravljene v sektorju
javnega računovodstva Ministrstva za finance na osnovi
podatkov iz njihovih bilanc stanja na dan 31. 12. 1994. Ostali
proračunski uporabniki, ki sami vodijo svoje računovodsko
poslovanje, so samostojno sestavili svoje premoženjske
bilance in jih posredovali Ministrstvu za finance, kjer so bile
enotno računalniško obdelane in vključene v sestavo zbirne
premoženjske bilance na ravni republike.

Viri podatkov za sestavo bilanc premoženja so bili podatki U
bilanc stanja državnega proračuna, posameznih ministrstev
in ostalih proračunskih uporabnikov na ravni države te'
občinskih proračunov in posameznih občinskih organov »
vsaki posamezni občini.
Razvrščanje podatkov o posameznih vrstah sredstev in virov
sredstev iz poslovnih knjig državnih in občinskih organov v
posamezne postavke premoženjske bilance izhaja iz Odredbe
o evidentiranju prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev proračunov (Ur. I. RS št. 15/91-1.), ki določa razvrstite*
sredstev in virov sredstev v posamezne konte ter vsebino
posameznih kontov v knjigovodskih evidencah državnih in
občinskih organov.

Premoženjske bilance državnega proračuna In vseh 92 proračunskih uporabnikov na dan 31.12.1994 so priložene v
PRILOGI I.
B. PREMOŽENJSKE BILANCE OBČIN

OBRAZLOŽITEV VSEBINE POSAMEZNIH POSTAVK
PREMOŽENJSKE BILANCE

Na ravni občin so bile v vsaki občini najprej pripravljene
premoženjske bilance posameznih občinskih organov (občinskih proračunov ter občinskih upravnih organov), nato pa je
posamezna občina sestavila zbirno premoženjsko bilanco na
ravni občine kot konsolidirani seštevek premoženjskih bilanc
vseh občinskih organov.

Shema premoženjske bilance je predpisana v omenjeni
odredbi, v kateri je opredeljena tudi metodologija za njeno
sestavitev.
Vsebina posameznih postavk v premoženjski bilanci je na
slednja:

Premoženjske bilance je sestavilo vseh 62 občin, Mesto Ljubljana in Skupnost obalnih občin, skladno z organiziranostjo
občin, ki je veljala v letu 1994.

A. A K T I V A PREMOŽENJSKE BILANCE (SREDSTVA)

Premožen|ske bilance vseh 62 občin, Mesta Ljubljana In
Skupnosti obalnih občin so priložene v PRILOGI II.

Na strani aktive so v premoženjski bilanci prikazana in razčl*
njena celotna sredstva države oz. občine, s katerimi je ot
koncu leta 1994 upravljal posamezni državni oz. občinsK'
organ. Sredstva so razčlenjena po naslednjih sklopih:

Zbirna premoženjska bilanca posamezne občine je bila
sestavljena na podlagi bilanc stanja proračuna občine in
občinskih upravnih organov na dan 31.12.1994. Posamezne
občine so samostojno sestavile svoje premoženjske bilance.
Podatke iz teh bilanc so na enotnih obrazcih posredovale
sektorju javnega računovodstva Ministrstva za finance, kjer
so bile enotno računalniško obdelane in nato vključene v
sestavo zbirne premoženjske bilance vseh občin.

1. NEFINANČNA SREDSTVA (2 + 8)
Nefinančna sredstva zajemajo opredmetena in neopredmetena real na sredstva, kisobilanadan31.12.1994 v lasti d ržavf
oz. občine in s katerimi so upravljali oziroma jih uporabljal
državni oz. občinski organi, ki so sestavljali premoženjske
bilanco.
2. OPREDMETENA SREDSTVA (3+4+7+7a)

C. KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA
REPUBLIKE SLOVENIJE IN OBČIN

Pod to postavko je zajeta skupna vrednost osnovnih sredste*
in drobnega inventarja ter zalog, ki so jo v poslovnih knjigal1
ob koncu 1994. leta izkazovali državni oz. občinski organi.

Na podlagi zbirne premoženjske bilance na ravni Republike
Slovenije, to je zbirne bilance državnega proračuna in vseh
proračunskih uporabnikov, ter zbirne premoženjske bilance
vseh občin je bila sestavljena konsolidirana premoženjska
bilanca republike in občin, ki predstavlja zbirni izkaz celotnih
sredstev in virov sredstev, s katerimi je po ob koncu leta 1994
razpolagala in upravljala država, to je Republika Slovenija in
občine skupaj.

3. ZALOGE MATERIALA
Postavka zajema vrednost zalog vseh vrst materiala, tud
investicijskega materiala, izkazano v poslovnih knjigah držav
nih oz. občinskih organov konec leta 1994.
4. OSNOVNA SREDSTVA IN DROBNI INVENTAR (5-6)

Pri sestavi konsolidirane premoženjske bilance so bile medsebojno pobotane vse terjatve in obveznosti, ki so jih izkazovali bodisi državni proračun in posamezni republiški organi
med seboj ali do občinskih proračunov, bodisi posamezni
občinski proračuni do občinskih organov ali do državnega
proračuna.

V premoženjski bilanci je vrednost osnovnih sredstev in drofr
nega inventarja izkazana po nabavni vrednosti, posebej pa j<
izkazan popravek vrednosti osnovnih sredstev in njihov'
sedanja - še neodpisana vrednost.

Konsolidirana premoženjska bilanca republike In občin na
dan 31.12.1994 je prikazana v prilogi.

V tej postavki je zajeta skupna nabavna vrednost v poslovni'
knjigah državnih oz. občinskih organov izkazanih osnovni
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5. NABAVNA VREDNOST OSNOVNIH SREDSTEV
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sredstev ob koncu leta 1994, za katere se obračunava amortizacija, to so poslovne in druge stavbe in drugi gradbeni
objekti, oprema, osnovna sredstva v gradnji ali izdelavi, stanovanja in stanovanjske hiše, počitniški objekti ter nabavna
vrednost drobnega inventarja.

obveznic in drugih kratkoročnih vrednostnih papirjev, katerih
rok zapadlosti je krajši od enega leta in jih je imel državni oz.
občinski organ pri sebi ob koncu leta 1994.

6. POPRAVEK VREDNOSTI OSNOVNIH SREDSTEV

Posamezni državni oz. občinski organi so pod to postavko
izkazali seštevek vseh kratkoročnih finančnih terjatev, terjatev
iz poslovnih razmerij in drugih kratkoročnih terjatev, pa tudi
ob koncu leta 1994 izkazane terjatve do drugih proračunskih
porabnikov in terjatve do proračuna republike oz. občine.

12. KRATKOROČNE TERJATVE (13+14 + 15+16)

Postavka izkazuje knjigovodsko že odpisano vrednost osnovnih sredstev ob koncu leta 1994, za katere se obračunava
amortizacija, in je njihova nabavna vrednost izkazana v prejšnji postavki.

13. FINANČNE TERJATVE IN TERJATVE IZ POSLOVNIH
RAZMERIJ

7. ZEMLJIŠČA IN DRUGA SREDSTVA, KI SE NE AMORTIZIRAJO

Pod to postavko so izkazan*terjatve iz naslova zapadlih toda
neplačanih danih kratkoročnih kreditov, terjatve iz naslova
danih kratkoročnih likvidnostnih kreditov, terjatve za dane
predujme iz tekočega poslovanja in druge kratkoročne
finančne terjatve ob koncu leta 1994.

V postavki je zajeta v poslovnih knjigah državnih oz. občinskih organov izkazana knjigovodska vrednost tistih osnovnih
sredstev, ki se ne amortizirajo, to so zemljišča, gozdovi, gradbeni objekti in druge nepremičnine, ki so razglašene za kulturne in zgodovinske spomenike, likovna dela in druga umetniška dela. V to postavko je vključena tudi knjigovodska
vrednost gradbenih objektov in opreme na področju
obrambe, ki se ne amortizirajo.

14. TERJATVE DO PRORAČUNSKIH PORABNIKOV
Pod to postavko so posamezni državni oz. občinski organi
izkazali stanje terjatev do tistih koristnikov proračunskih sredstev, ki niso vključeni v premoženjsko bilanco države oz.
občin: to so terjatve do izvajalskih organizacij na ravni republike in občin in terjatve do krajevnih skupnosti. Pri konsolidaciji se je ta postavka pobotala z obveznostmi do teh proračunskih porabnikov.

7a. SREDSTVA ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
Pod to postavko so v premoženjski bilanci knjiženi podatki o
vrednosti infrastrukturnih objektov in naprav, ki so po 76.
členu Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. I. RS št.32/
93) postali last republike, občine oz. Mesta Ljubljane.

15. TERJATVE DO REPUBLIKE ALI OBČIN

Ker ob koncu leta 1994 knjigovodske evidence republike oz.
občin še niso bile usklajene z določbami zakona o gospodarskih javnih službah, podatki o vrednosti infrastrukturnih
objektov in naprav, ki so postali last republike oz. občin, niso
bili vknjiženi v poslovnih knjigah državnih oz. občinskih organov.

Posamezni državni oz. občinski organi so pod to postavko
izkazali stanje svojih terjatev do državnega proračuna oziroma do občinskih ali mestnega proračuna ob koncu leta
1994. Tudi ta postavka se je pri konsolidaciji globalne premoženjske bilance pobotala z obveznostmi, ki so jih proračunski
porabniki na ravni države ali občin izkazovali do državnega
oz. občinskih proračunov.

Skladno z navodili iz Odredbe o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc so zato posamezni državni oz. občinski organi
morali pridobiti te podatke iz bilanc stanja podjetij, ki so po
določbah tega zakona postala lastnina države oz. občine, na
podlagi posebnega obrazca (L-2), ki je bil predpisan v Uredbi
o načinu ugotavljanja deležev družbenega kapitala, ki po
zakonu o gospodarskih javnih službah postane lastnina
države oz. občine (Ur. I. RS št. 59/93).

16. DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE
Ta postavka zajema ostale vrste različnih kratkoročnih terjatev, ki so jih v svojih poslovnih knjigah ob koncu leta 1994
izkazovali državni oz. občinski"brgani: to so terjatve do delavcev, terjatve iz naslova preveč plačanih prispevkov in drugih
dajatev, neodpisane vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev ter seštevek vrednosti aktivnih časovnih razmejitev.

8. NEOPREDMETENA SREDSTVA
V to postavko so zajeti podatki o sedanji vrednosti neopredmetenih sredstev, kot so naložbe v koncesije, patente, licence
in podobne pravice ter druge naložbe v neopredmetena dolgoročna sredstva, ki so jih posamezni državni oz. občinski
organi izkazovali v svojih poslovnih knjigah ob koncu leta
1994.

17. DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)
V tej postavki so državni oz. občinski organi izkazali seštevek
vseh dolgoročnih finančnih terjatev ob koncu leta 1994. Izkazuje torej seštevek stanja sredstev iz naslova dolgoročnih
depozitov in stanja danih dolgoročnih kreditov in posojil ob
koncu leta 1994.

9. FINANČNA SREDSTVA (10+11 + 12+17+20)

18. DEPOZITI

Skupna vrednost finančnih sredstvev, izkazana tej postavki
premoženjske bilance posameznega državnega oz. občinskega organa, zajema seštevek vseh denarnih sredstev, kratkoročnih vrednostnih papirjev, kratkoročnih in dolgoročnih
terjatev ter vrednosti finančnih naložb, ki so jih državni oz.
občinski organi izkazovali v svojih poslovnih knjigah ob
koncu leta 1994.

Pod to postavko je izkazano stanje sredstev iz naslova dolgoročnih depozitov pri bankah, ki so jih državni oz. občinski
organi izkazovali ob koncu 1994. leta.
19. DOLGOROČNI KREDITI IN POSOJILA
Postavka izkazuje stanje neodplačanih danih dolgoročnih
kreditov in posojil preko enega leta ob koncu leta 1994, ki so
jih državni oz. občinski organi namenili različnim pravnim ali
fizičnim osebam za različne namene, predvidene z državnim
oz. občinskimi proračuni.

10. DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI
Postavka izkazuje seštevek stanja denarnih sredstev na žiro
računu in v blagajni, sredstev na deviznih računih in sredstev
depozitov, vezanih do enega leta, ki jih je imel posamezni
državni oz. občinski organ na dan 31.12.1994.

20. DOLGOROČNE NALOŽBE (21+22+23+24+25+26+27)

11. KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

Pod to postavko premoženjske bilance je izkazana skupna
vrednost tistega dela finančnega premoženja države oz.
občin, ki je zajeto v različnih vrstah dolgoročnih naložb

Pod to postavko je zajeta skupna vrednost čekov, menic,
67
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države oz. občin: to so naložbo v javna podjetja, naložbe v
zavode, naložbe v druge domače pravne osebe, finančne
naložbe v tujino, naložbe v domače in tuje dolgoročne vrednostne papirje ter druge dolgoročne finančne naložbe.

28. SREDSTVA REZERV
Postavka izkazuje stanje sredstev rezerv državnih oz. občinskih organov in vključuje denarna sredstva rezerv, plasmaje
sredstev rezerv in druge terjatve iz naslova sredstev rezerv na
dan 31. 12. 1994.

Skladno z Uredbo o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc
republike in občin je bilo med dolgoročne naložbe potrebno
zajeti tudi premoženje zavodov, ki je postalo last Republike
Slovenije oziroma občin po določbah Zakona o zavodih in
premoženje javnih gospodarskih služb, ki je postalo last
države oz. občin po Zakonu o gospodarskih javnih službah.

29. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
Postavka izkazuje stanje sredstev solidarnosti na dan 31. 12.
1994 in vključuje denarna sredstva, plasmaje sredstev solidarnosti in druge terjatve iz naslova sredstev solidarnosti, kot so
jih posamezni državni oz. občinski organi izkazovali v poslovnih knjigah ob koncu leta 1994.

Podatki o tem premoženju ob sestavljanju bilanc stanja na
dan 31.12.1994 niso bili zajeti v knjigovodskih evidencah
republike oz. občin. Skladno z navodili iz Odredbe o načinu
sestavljanja premoženjskih bilanc so zato posamezni državni
oz. občinski organi morali pridobiti te podatke iz bilanc stanja
zavodov ter iz bilanc stanja javnih podjetij, ki so po določbah
zakona postala lastnina države oz. občine.

30. SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE
V tej postavki premoženjske bilance je izkazano stanje ostalih
vrst terjatev države oz. občin, ki niso uvrščene v prejšnje
kategorije sredstev.

21. NALOŽBE V JAVNA PODJETJA

V tem sklopu so tako zajete različne vrste terjatev kot so:
- terjatve iz naslova odloženih davkov in prispevkov podjetij
in drugih pravnih oseb,
- terjatve iz naslova zaračunanih, toda neplačanih davkov in
prispevkov,
- terjatve iz naslova plačanih jamstev, ki so jih bodisi država
ali občine plačale iz sredstev proračunov za posamezna
podjetja
- druge terjatve, ki spadajo v okvir t. im. dvomljivih ali spornih
terjatev.

Skladno z Odredbo o načinu sestavljanja premoženjskih
bilanc so državni oz. občinski organi pod to postavko zajeli
vrednost deležev družbenega kapitala v gospodarskih javnih
službah, ki so po Zakonu o gospodarskih javnih službah
postali last države, občine ali Mesta Ljubljana.
Podatke o teh naložbah so državni oz. občinski organi pridobili na podlagi podatkov iz bilanc stanja javnih podjetij po
posebni metodologiji, predpisani v Uredbi o načinu ugotavljanja deležev kapitala, ki po zakonu o gospodarskih javnih
službah postanejo lastnina države ali občine (Ur. I. Rs št.59/93
in 60/93).

V to postavko so v premoženjski bilanci državnega proračuna
vključene tudi odkupljene terjatve slovenskih bank do bivše
Narodne banke Jugoslavije iz aslova neizplačanih deviznih
vlog, ter terjatve iz naslova danih kreditov za izvajalska dela
slovenskih podjetij v Iraku in Kuvajtu.

22. NALOŽBE V ZAVODE
Odredba o načinu sestavljanja premoženjskih bilanc določa,
da državni oz. občinski organi pod to postavko premoženjske
bilance izkažejo vrednost premoženja zavodov, ki je po določbah Zakona o zavodih (Ur. I. RS št.12/91) v lasti države, občine
ali Mesta Ljubljana.

V to postavko so pri posameznih organih zajeta tudi sredstev
za skupno porabo, vključno s stanovanjskim delom, združena
sredstva za stanovanjske potrebe, ter sredstva za civilno zaščito.

Skladno z Odredbo so državni oz. občinski organi te podatke
pridobili iz bilanc stanja zavodov na dan 31.12.1994 (postavka
nominirani trajni kapital).

31. SREDSTVA SKUPAJ (1 +9+28+29+30)
Postavka predstavlja seštevek vseh sredstev, izkazanih pod
zap. št. od 1. do 30., to je skupno vrednost realne aktive in
finančnih naložb, s katerimi je ob koncu leta 1994 razpolagala
oziroma upravljala država oziroma občine.

23. NALOŽBE V DRUGE PRAVNE OSEBE
V tej postavki premoženjske bilance so državni oz. občinski
organi izkazali vrednosti deležev ali delnic v podjetjih, gospo-'
darskih družbah, skladih, bankah in drugih domačih pravnih
osebah, na osnovi knjigovodskih evidenc, kot so jih izkazovali
v poslovnih knjigah ob koncu leta 1994.

32. DOLG REPUBLIKE OZIROMA OBČINE
Premoženjska bilanca v tej postavki na strani aktive izkazuje
skupno vrednost terjatev iz naslova prevzetih obveznosti
Republike Slovenije oziroma občin za izvajanje procesa prestrukturiranja gospodarstva in sanacije bančnega sistema, to
je terjatev iz naslova dolga, ki so ga država oz. občine prevzele v upravljanje in servisiranje na podlagi posebnih zakonov.

24. NALOŽBE V TUJINO
Postavka izkazuje vrednost naložb v tuje pravne osebe, ki so
bile vknjižene v poslovnih knjigah državnih organov ob koncu
leta 1994. Zajemajo vrednosti vplačanih deležev Republike
Slovenije v mednarodne finančne institucije (Mednarodni
denarni sklad, Svetovno banko).

Posamezni državni oz. občinski organi pa so pod to postavko
premoženjske bilance izkazali tudi zneske nekritih odhodkov
ob koncu leta 1994.

25.-26. NALOŽBE V DOLGOROČNE VREDNOSTNE PAPIRJE

B. PASIVA PREMOŽENJSKE BILANCE (VIRI SRED
STE V):

V teh dveh postavkah so izkazane vrednosti naložb države oz.
občin v domače oziroma v tuje dolgoročne vrednostne papirje
ob koncu leta 1994.

Viri sredstev so v premoženjski bilanci razčlenjeni po naslednjih sklopih:
33. OBVEZNOSTI (34+43)

27. DRUGE DOLGOROČNE NALOŽBE

Postavka predstavlja seštevek vseh kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti, ki so jih državni oz. občinski o'rgani izkazovali
ob koncu leta 1994 in so v naslednjih postavkah podrobno
razčlenjene.

Postavka izkazuje stanje terjatev iz naslova ostalih dolgoročnih naložb, ki niso bile izkazane v prejšnjih postavkah dolgoročnih naložb.
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34. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42)

izdale država oz. občine za financiranje potreb, predvidenih v
državnem proračunu oz. v občinskih proračunih, oziroma v
posameznih zakonih, ki so bili podlaga za izdajo posamezne
vrste vrednostnih papirjev.

Postavka izkazuje skupno vrednost vseh vrst kratkoročnih
obveznosti državnih oz. občinskih organov na dan 31.12.1994.
Te zajemajo: izdane kratkoročne vrednostne papirje, stanje
kratkoročnih posojil, najetih doma in v tujini, ter druge kratkoročne obveznosti, pa tudi obveznosti do drugih proračunskih
porabnikov in obveznosti, ki so jih posamezni državni oz.
občinski organi ob koncu leta 1994 izkazovali do proračuna
republike oz. občine.

45.- 46. DOMAČI IN TUJI DOLGOROČNI KREDITI
V teh dveh postavkah premoženjske bilance je izkazana
skupna vrednost najetih dolgoročnih domačih oziroma tujih
kreditov po stanju konec leta 1994, najetih za financiranje
potreb, predvidenih v proračunih, to je za financiranje proračunskega primanjkljaja oziroma za odplačila zapadle glavnice
dolga.

35. IZDANI KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI
Postavka izkazuje stanje obveznosti ob koncu leta 1994 iz
naslova izdanih kratkoročnih zakladnih menic in zakladni
zapisov.

47.-48. DOMAČI IN TUJI DOLGOROČNI BLAGOVNI
KREDITI

36. OBVEZNOSTI DO PRORAČUNSKIH PORABNIKOV

Postavki izkazujeta stanje najetih domačih oziroma tujih blagovnih kreditov na dan 31.12.1994.

Pod to postavko so posamezni državni oz. občinski organi
izkazali stanje obveznosti do izvajalskih organizacij in krajevnih skupnosti.

49. LASTNI VIRI SREDSTEV (50+51+52)

Pri sestavi konsolidirane premoženjske bilance države se je ta
postavka pobotala s terjatvami do izvajalskih organizacij in
krajevnih skupnosti.

V tej postavki premoženjske bilance je izkazana skupna vrednost vseh lastnih virov države oz. občin, kot je bila izkazana v
poslovnih knjigah ob koncu leta 1994. Predstavlja seštevek
vrednosti sklada dobrin splošnega pomena, sklada osnovnih
sredstev, sklada za zaloge, virov dolgoročnih finančnih
naložb ter presežka prihodkov nad odhodki ob koncu leta
1994.

37. OBVEZNOSTI DO REPUBLIKE OZ. OBČIN
Posamezni državni oz. občinski organi so pod to postavko
izkazali stanje obveznosti do državnega proračuna oziroma
občinskih ali mestnega proračuna ob koncu leta 1994.

50. SKLADI DOBRIN SPLOŠNEGA POMENA IN DRUGIH
SREDSTEV

Tudi ta postavka se je pri sestavi konsolidirane premoženjske
bilance države pobotala s terjatvami, ki so jih proračunski
uporabniki na ravni države ali občin izkazovali do državnega
oz. občinskih proračunov.

Postavka zajema tisti del lastnih virov sredstev države, državnih organov oziroma občin, ki je bil knjižen kot sklad dobrin
splošnega pomena, sklad osnovnih sredstev, sklad za zaloge
in poslovni sklad.

38,- 39. DOMAČI IN TUJI KRATKOROČNI FINANČNI
KREDITI

51. VIRI DOLGOROČNIH FINANČNIH NALOŽB

Postavki zajemata ob koncu leta 1994 izkazano stanje najetih
kratkoročnih finančnih kreditov, najetih od domačih pravnih
oseb (bank, podjetij, zavodov idr.) in iz tujine.

V tej postavki premoženjske bilance je izkazana skupna vrednost lastnih virov sredstev države oz. občin, ki so bili namenjeni za financiranje dolgoročnih finančnih naložb, to je za
dolgoročne depozite, za dane dolgoročne kredite in posojila,
za naložbe v javna podjetja in zavode, za naložbe v druge
pravne osebe ter naložbe v domače in tuje vrednostne papirje
na dan 31.12.1994.

40.- 41. DOMAČI IN TUJI KRATKOROČNI BLAGOVNI
KREDITI
Postavki izkazujeta stanje kratkoročnih blagovnih kreditov ob
koncu leta 1994, ki jih je država najela od domačih in tujih
pravnih oseb.

52. PRESEŽEK PRIHODKOV
Postavka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, ki so ga v
bilanci prihodkov in odhodkov za leto 1994 izkazovali posamezni državni oz. občinski organi.

42. DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
Pod to postavko so v bilanci zajete ostale vrste različnih
kratkoročnih obveznosti, ki so jih v svojih poslovnih knjigah
ob koncu leta 1994 izkazovali državni oz. občinski organi:
obveznosti iz naslova obračunanih in še ne plačanih davkov
in prispevkov, obveznosti iz prejetih predujmov, obveznosti iz
zapadlih, toda neplačanih kreditov, obveznosti za izplačilo
obračunanih bruto plač, prispevkov in davkov ter seštevek
vrednosti drugih pasivnih časovnih razmejitev.

53. VIRI SREDSTEV REZERV

43. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 dO 48)

Postavka izkazuje skupno vrednost virov sredstev solidarnosti
kot seštevek vrednosti sklada solidarnosti, obveznosti iz
naslova sredstev solidarnosti in drugih virov sredstev solidarnosti na dan 31.12.1994.

Postavka izkazuje skupno vrednost virov sredstev rezerv kot
seštevek lastnih virov sredstev rezerv, obveznosti iz naslova
sredstev rezerv in drugih virov sredstev rezerv na dan
31.12.1994.
54. VIRI SREDSTEV SOLIDARNOSTI

Postavka izkazuje seštevek stanja vseh dolgoročnih obveznosti na dan 31.12.1994. Te zajemajo: izdane dolgoročne vrednostne papirje in dolgoročne finančne in blagovne kredite,
najete doma in v tujini in so podrobneje razčlenjeni v naslednjih postavkah bilance.

55. VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE
Postavka izkazuje skupno vrednost virov za financiranje sredstev za druge namene, izkazanih na aktivni strani bilance pod
postavko 30.

44. IZDANI DOLGOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI
Postavka izkazuje stanje obveznosti države oz. občin iz
naslova dolgoročnih vrednostnih papirjev, to je obveznic,
zakladnih zapisov ali drugih vrednostnih papirjev, ki so jih

Pod to postavko so pri posameznih državnih oz. občinskih
organih zajeti tudi viri sredstev za skupno porabo, vključno s
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stanovanjskim delom, obveznosti iz naslova kreditov za stanovanjsko izgradnjo in obveznosti za združena sredstva za
stanovanjske potrebe.

- Knjigovodska vrednost sredstev za opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb izkazuje vrednost infrastrukturnih objektov in naprav, ki so po zakonu o gospodarskih javnih
službah postali last Republike Slovenije. Podatke o teh sredstvih so posamezna ministrstva pridobila iz bilanc stanja tistih
podjetij, ki so po tem zakonu postala last republike.

III. OSNOVNE UGOTOVITVE GLEDE
PREMOŽENJA DRŽAVE, KI GA IZKAZUJEJO
ZBIRNE PREMOŽENJSKE BILANCE
REPUBLIKE IN OBČIN OB KONCU LETA 1994

Po podatkih, ki so jih zbrala ministrstva in jih vnesla v premoženjske bilance, je skupna vrednost teh sredstev ob koncu
leta 1994 znašala 50,2 mlrd SIT (397 mio USD) ali 3,7%
vrednosti celotne aktive v zbirni premoženjski bilanci republike.

V nadaljevanju podajamo osnovne ugotovitve glede sredstev
in virov sredstev, kot izhajajo iz zbirne premoženjske bilance
Republike Slovenije, zbirne premoženjske bilance občin ter
konsolidirane premoženjske bilance republike in občin na
dan 31. decembra 1994.

2. Finančna sredstva, s katerimi razpolaga oziroma
upravlja Republika Slovenija, so ob koncu leta 1994 izkazovala skupno vrednost v višini 530,8 mlrd SIT (4,2 mlrd USD) in
so v strukturi celotne aktive predstavljala 39,1%.
Podrobnejša razčlenitev finančnih sredstev po posameznih
kategorijah kaže naslednje značilnosti:

A. ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA REPUBLIKE
SLOVENIJE

- Stanje denarnih sredstev in depozitov je v zbirni premoženjski bilanci republike ob koncu leta 1994 znašalo 49,9 mlrd
SIT oziroma 9,3% vseh finančnih sredstev republike. Pretežni
del denarnih sredstev in depozitov je bil izkazan v premoženjski bilanci državnega proračuna (44,6 mlrd SIT ali 89% vseh
denarnih sredstev).

Knjigovodska bilančna vrednost, to je skupna vrednost
sredstev oziroma virov sredstev, ki jih je ob koncu leta 1994
izkazovala zbirna premoženjska bilanca Republike Slovenije kot seštevek premoženjskih bilanc državnega proračuna in vseh 92 proračunskih uporabnikov na ravni republike, je znašala 1.357,7 mlrd SIT.

- Kratkoročne terjatve so ob koncu leta 1994 izkazovale
skupno vrednost v višini 26,2 mlrd SIT, kar je 4,9% vseh
finančnih sredstev republike. V njih so zajete kratkoročne
finančne terjatve in terjatve iz poslovnih razmerij, to je terjatve
iz naslova danih kratkoročnih kreditov, terjatve za dane predujme, terjatve do delavcev, terjatve iz naslova preveč plačanih prispevkov in drugih dajatev, neodpisane vrednosti dvomljivih in spornih kratkoročnih terjatev in ostale vrste kratkoročnih terjatev.

Preračunano v ameriške dolarje (po povprečnem tečaju
Banke Slovenije na dan 31.12.1994) je knjigovodska
bilančna vrednost znašala 10,7 mlrd USD. V primerjavi z
vrednostjo bruto domačega proizvoda Slovenije za leto 1994
je celotno premoženje Republike Slovenije predstavljalo 75,4
% bruto domačega proizvoda Slovenije za leto 1994.
A. NA STRANI AKTIVE so v zbirni premoženjski
bilanci republike ob koncu leta 1994 izkazana naslednja globalna razmerja:

- Dolgoročne terjatve Republike Slovenije so ob koncu leta
1994 znašale 7,1 mlrd SIT. Od tega je odpadlo na dolgoročne
depozite 1,8 mlrd SIT in na dolgoročne dane kredite 5,3 mlrd
SIT

1. Vrednost celotnih neflnančnih sredstev, s
katerimi razpolaga in upravlja Republika Slovenija, je po
podatkih iz premoženjskih bilanc ob koncu leta 1994 znašala
298,2 mlrd SIT ali 22,0% celotne aktive.

- Skupna vrednost vseh dolgoročnih naložb Republike Slovenije, jet>b koncu leta 1994 znašala 447,6 mlrd SIT (kar je
preračunano v ameriške dolarje 3,5 mlrd USD). V strukturi
sredstev na ravni republike so dolgoročne naložbe predstavljale 33,0% celotne aktive.

V tem okviru so opredmetena sredstva, ki jih sestavljajo
osnovna sredstva, ki se amortizirajo, zemljišča in ostala
osnovna sredstva, ki se ne amortizirajo, zaloge in sredstva za
opravljanje dejavnosti gospodarskih javnih služb, izkazovala
skupno vrednost v višini 297,3 mlrd SIT. Neopredmetena
sredstva (naložbe v koncesije, patente, licence in druge pravice) pa so znašala le 0,9 mlrd SIT.

Struktura dolgoročnih naložb, kot jo izkazuje zbirna premoženjska bilanca na ravni republike, kaže naslednje značil- [
nosti:
- Skupna vrednost naložb Republike Slovenije v javna
podjetja je po podatkih iz zbirne premoženjske bilance Republike ob koncu leta 1994 znašala 17,0 mlrd SIT.

Podrobnejša struktura nefinančne aktive v zbirni premoženjski bilanci republike je naslednja:

- Vrednost naložb Republike Slovenije v zavode (to je
vrednost nominiranega trajnega kapitala v bilancah stanja
zavodov, ki so v lasti države) je ob koncu leta 1994 znašala
276.8 mlrd SIT (2,2 mlrd USD) in je v strukturi vseh dolgoročnih naložb Republike Slovenije predstavljala skoraj 62%.

- Nabavna vrednost vseh osnovnih sredstev, ki se amortizirajo, to so poslovne in druge stavbe in drugi gradbeni objekti,
oprema, stanovanja, stanovanjske hiše in druga osnovna
sredstva ter drobni inventar, je po stanju, izkazanem v poslovnih knjigah državnih organov ob koncu leta 1994 znašala
219,1 mlrd SIT (1,7 mlrd USD).
Popravek vrednosti osnovnih sredstev pa je bil izkazan v
vrednosti 64,1 mlrd SIT, kar pomeni, da je stopnja odpisanosti
osnovnih sredstev, ob koncu leta 1994 v globalu znašala
29,3%. Sedanja vrednost teh osnovnih sredstev je znašala
155,0 mlrd SIT (1,2 mlrd USD) in je v strukturi celotne aktive
predstavljala 11,4%.

- Skupna vrednost naložb Republike Slovenije v druge
pravne osebe, ki zajemajo naložbe v podjetja, gospodarske
družbe, sklade, banke in druge vrste pravnih oseb, pa je v
zbirni premoženjski bilanci na ravni republike ob koncu leta
1994 izkazana v višini 96,0 mlrd SIT (0,8 mlrd USD) in predstavlja 21,5% vrednosti celotnih dolgoročnih naložb Republike Slovenije oziroma 10% vseh sredstev v aktivi premoženjske bilance republike.

Skupna knjigovodska vrednost zemljišč in drugih osnovnih
sredstev, ki se ne amortizirajo (med njimi so zajeti tudi
gradbeni objekti in oprema na področju obrambe), je v zbirni
bilanci na ravni republike ob koncu leta 1994 znašala 77,2
mlrd SIT (610 mio USD) in je predstavljala 5,7% vrednosti
celotne aktive.

- Sredstva za druge namene so ob koncu leta 1994 znašala
115.9 mlrd SIT (0,9 mlrd USD) in so v celotni vrednosti aktive
udeležena z 8,5%. V tej postavki premoženjske bilance so
zajete različne vrste terjatev države, ki se precejšnji meri
uvrščajo med t. im. neodpisane sporne in dvomljive terjatve.
To so:
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USD). V strukturi vseh finančnih sredstev so predstavljala
0,5%.
— Sredstva solidarnosti, ki vključujejo denarna sredstva,
plasmaje sredstev solidarnosti in druge terjatve iz naslova
sredstev solidarnosti, pa so ob koncu leta 1994 izkazovala
vrednost 0,8 mlrd SIT.
3. Premoženjska bilanca na strani aktive izkazuje tudi stanje
terjatev iz naslova prevzetih obveznosti Republike Slovenije
za izvajanje procesa prestrukturiranja gospodarstva in sanacije bančnega sistema, to je terjatve iz naslova dolga, ki ga je
prevzela Republika Slovenija v upravljanje in servisiranje
na podlagi posebnih zakonov. Stanje terjatev iz naslova prevzetih obveznosti Republike Slovenije je ob koncu leta 1994
znašalo 342,4 mlrd SIT (ali 2,7 mlrd USD). V primerjavi z
vrednostjo bruto domačega proizvoda Slovenije za leto 1994
je skupna vrednost teh terjatev predstavljala 19,5% bruto
domačega proizvoda.

- terjatve iz naslova odloženih davkov in prispevkov, katerih stanje ob koncu leta 1994 je znašalo 4,7 mlrd SIT (zajemajo
odložene davke in prispevke po sklepih Vlade, odložene
davke in prispevke podjetjem, ki so družbeni kapital prenesla
na Sklad RS za razvoj, ter odložene davke in prispevke slovenskim železnicam);
- terjatve iz naslova plačanih (in še neizterjanih) jamstev iz
proračunskih sredstev - njihovo stanje ob koncu leta 1994 je
znašalo 26,6 mlrd SIT
- odkupljene terjatve slovenskih bank do bivše Narodne
banke Jugoslavije iz naslova neizplačanih deviznih vlog v
višini 75,4 mlrd SIT.
- terjatve iz naslova danih kreditov za izvajalska dela slovenskih podjetij v Iraku In Kuvajtu v višini 3,9 mlrd SIT.
- preostala sredstva za druge namene v skupni višini 5,3 mlrd
SIT pa predstavljajo sredstva za skupno porabo, vključno s
"stanovanjskimi sredstvi državnih organov.

Posamezni proračunski uporabniki so v to postavko premoženjske bilance zajeli stanje nekritih odhodkov v letu 1994.
Skupna vrednost teh nekritih odhodkov vseh proračunskih
uporabnikov ob koncu leta 1994 je znašala 8,2 mlrd SIT.

- Sredstva rezerv, ki zajemajo denarna sredstva rezerv, plasmaje sredstev rezerv in druge terjatve iz naslova sredstev
rezerv, so ob koncu leta 1994 znašala 2,9 mlrd SIT (23 mio
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■Na STRANI PASIVE so v zbirni premoženjski
ilanci Republike Slovenije ob koncu leta 1994 izkazana
naslednja globalna razmerja:

2. Lastni viri sredstev Republike Slovenije v
premoženjski bilanci zajemajo skupno vrednost sklada dobrin
splošnega pomena, sklada osnovnih sredstev, sklada za
zaloge, virov dolgoročnih finančnih naložb ter presežka prihodkov nad odhodki ob koncu leta 1994. Njihova skupna
vrednost je ob koncu leta 1994 znašala 719,7 mlrd SIT (ali 5,8
mlrd USD). V strukturi celotnih virov sredstev republike so
predstavljali 53,0%.

''■Celotne obveznosti Republike Slovenije, ki
Ukazujejo stanje vseh kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti ob koncu leta 1994, so bile izkazane v skupni vrednosti
*53,2 mlrd SIT ( ali 3,6 mlrd USD). V strukturi pasive so
Predstavljale 33,4% celotnih virov sredstev.

Sklad dobrin sploinega pomena in drugih sredstev republike je ob koncu leta 1994 izkazoval vrednost 271,6 mlrd
(37,7% vseh lastnih virov), viri dolgoročnih finančnih naložb
(ki so v bilanci protipostavka dolgoročnim finančnim naložbam v aktivi) so izkazani v vrednosti 435,1 mlrd SIT. Presežek
prihodkov nad odhodki v letu 1994 pa je v zbirni premoženjski bilanci na ravni republike izkazan v višini 13,1 mlrd SIT.

Struktura obveznosti Republike Slovenije je bila ob koncu
'eta 1994 naslednja:
~ Kratkoročne obveznosti so zajemale le manjši del celotnih
vobveznosti: znašale so 57,7 mlrd SIT (0,5 mlrd USD) ali 12,7%
seh obveznosti. V njih so zajete obveznosti iz naslova obračunanih, toda neplačanih davkov in prispevkov, obveznosti iz
naslova prejetih predujmov, obveznosti iz naslova zapadlih,
•oda neplačanih kreditov ter pasivne časovne razmejitve.
|

3. Viri sredstev rezerv kot seštevek lastnih virov sredstev
rezerv, obveznosti iz naslova sredstev rezerv in drugih virov
sredstev rezerv, so ob koncu leta 1994 v zbirni bilanci republike izkazovali vrednost 2,9 mlrd SIT (0,2% vseh virov sredstev).

~ Dolgoročne obveznosti izkazujejo stanje dolgoročne'
zadolženosti Republike Slovenije in zajemajo seštevek stanja
izdanih dolgoročnih vrednostnih papirjev, najetih dolgoročnih domačih in tujih finančnih kreditov ter domačih in tujih
blagovnih
kreditov. Iz zbirne premoženjske bilance na ravni
re
Publike je razvidno, da je stanje dolgoročnih obveznosti
republike ob koncu leta 1994 znašalo 395,5 mlrd SIT (ali 3,1
""rd USD). V celotnih virih sredstev republike so dolgoročne
obveznosti predstavljale 29,1%.

'4. Viri sredstev solidarnosti kot seštevek vrednosti sklada
solidarnosti, obveznosti iz naslova sredstev solidarnosti in
drugih virov sredstev solidarnosti so ob koncu leta 1994 v
zbirni bilanci republike izkazovali vrednost0,8 mlrd SIT.
5. Viri sredstev za druge namene, ki izkazujejo skupno vrednost virov za financiranje sredstev za druge namene, izkazanih na aktivni strani bilance pod postavko 30, pa so bili ob
koncu leta 1994 izkazani v skupni višini 115,9 mlrd SIT (8,5%
celotnih virov sredstev).

Struktura
dolgoročnih obveznosti republike ob koncu leta
1
994 kaže naslednja razmerja:
•
~ stanje obveznosti iz naslova dolgoročnih vrednostnih
Papirjev,
to je obveznic, zakladnih menic in zapisov ali drugih
Vr
ednostnih papirjev, ki jih je izdala Republika Slovenija za
servisiranje prevzetih obveznosti za izvajanje procesa preI str
ukturiranja gospodarstva in sanacijo bančnega sistema, ter
*a financiranje potreb, predvidenih v državnem proračunu, je
ob koncu leta 1994 znašalo 239,3 mlrd SIT (ali 1,9 mlrd USD).
; strukturi celotnih dolgoročnih obveznosti so predstavljale
60,5%.

C. Medsebojna primerjava osnovnih kategorij sredstev in
virov sredstev v zbirni premoženjski bilanci Republike Slovenije kaže naslednja globalna razmerja:
- Nefinančna in finančna aktiva Republike Slovenije (njena
skupna vrednost je znašala 829,0 mlrd SIT) je bila pokrita z
lastnimi viri sredstev (ti so skupaj znašali 719,7 mlrd SIT) v
višini 87%. Razlika v višini 110 mlrd SIT je bila pokrita z
dolgoročnimi obveznostmi države.

°d tega je odpadlo na obveznice RS-1 (prestrukturiranje
Podjetij) 12,3 mlrd SIT, obveznice RS-2 (izvozniki) 17,9 mlrd
SiT, obveznice RS-3 (Irak) 3,8 mlrd SIT, obveznice za neizplačane devizne vloge občanov 6,9 mlrd SIT, obveznice za neizplačane devizne vloge bank 68,5 mlrd SIT ter na obveznice za
sanacijo bank 129,4 mlrd SIT. Vrednost izdanih zakladnih
. ™Bnic in zakladnih zapisov ob koncu leta 1994 pa je znašala
°<6 mlrd SIT.

- Celotne dolgoročne obveznosti Republike Slovenije ( njihova skupna višina je znašala 395,5 mlrd SIT) so bile za okoli
13% večje od terjatev iz naslova prevzetih obveznosti države
za izvajanje procesa prestrukturiranja gospodarstva in sanacije bančnega sistema, to je terjatev iz naslova dolga, ki ga je
prevzela Republika Slovenija v upravljanje in servisiranje na
podlagi posebnih zakonov( njihova višina je znašala 350,5
mlrd SIT).

! ~ »tanje najetih dolgoročnih finančnih kreditov, ki jih je
Prevzela v servisiranje in odplačevanje Republika Slovenija, je
Konec
leta 1994 znašalo 151,0 mlrd SIT (ali 1,2 mlrd USD). Od
,e9a je odpadlo na domače kredite 102,5 mlrd SIT in na tuje
Kr
edite 48,6 mlrd SIT.

- Kratkoročne obveznosti Republike Slovenije (v skupni
višini 57,7 mlrd SIT) pa so bile skoraj v celoti pokrite z
denarnimi sredstvi in depoziti (v skupni vrednosti 49,9 mlrd
SIT).

j" »tanje najetih dolgoročnih blagovnih kreditov pa je konec
1994
<sŽ?
5,0krediti
mlrd SIT,
od tega
*'T in tujiznašalo
blagovni
2,8 mlrd
SIT.domači krediti 2,3 mlrd
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B. ZBIRNA PREMOŽENJSKA BILANCA OBČIN

Stanje denarnih sredstev in depozitov vseh občin je ob
koncu leta 1994 znašalo 8,2 mlrd SIT oziroma 3,2% vseh
finančnih sredstev občin.

Zbirna premoženjska bilanca občin kaže, da je celotna knjigovodska bilančna vsota, to je vrednost sredstev oziroma
virov sredstev vseh 62 občin, Mesta Ljubljana in Skupnosti
obalnih občin ob koncu leta 1994 izkazovala vrednost v
višini 559,9 mlrd SIT, preračunano v ameriške dolarje je
znašala 4,4 mlrd USD. V primerjavi z bruto domačim proizvodom Slovenije za leto 1994 je skupno premoženje vseh občin
predstavljalo 31,1% BDP.

Kratkoročne terjatve so v zbirni premoženjski bilanci občin
ob koncu leta 1994 izkazovale skupno vrednost v višini 16,4
mlrd SIT, kar je 6,6% vseh finančnih sredstev republike.
Dolgoročne terjatve, ki zajemajo dolgoročne depozite ter
dolgoročne kredite in posojila preko enega leta, ki so bili dani
iz sredstev občinskih proračunov, so ob koncu leta 1994
znašale 6,6 mlrd SIT, kar je le nekoliko manj, kot so znašale
tovrstne terjatve v zbirni bilanci na ravni republike. Od tega je
odpadlo na dolgoročne depQzite 1,6 mlrd SIT in na dolgoročne dane kredite občin 5,1 mlrd SIT.

A. Na strani a k t i v e se v zbirni premoženjski bilanci občin
izkazujejo naslednja razmerja:
1. Celotna nefinančna s r e d s t v a vseh občin skupaj
so ob koncu leta 1994 znašala 280,3 mlrd SIT (2,2 mlrd USD)
in so predstavljala 50,1% celotne aktive občin.

Dolgoročne naložbe so v zbirni premoženjski bilanci občin in
Mesta Ljubljana konec leta 1994 izkazovale skupno vrednost
217,1 mlrd SIT (1,7 mlrd USD) in so v skupni vrednosti premoženja občin predstavljale 38,8%. Pretežni del celotne vrednosti dolgoročnih naložb občin odpade na dve vrsti naložb:
naložbe v javna podjetja ter naložbe v zavode.

Občine so ob koncu leta izkazovale skupno nabavno vrednost osnovnih sredstev, ki se amortizirajo, to so poslovne in
druge stavbe in drugi gradbeni objekti, oprema, stanovanja,
stanovanjske hiše in druga osnovna sredstva ter drobni inventar, v skupni vrednosti 151,9 mlrd SIT. Popravek vrednosti
osnovnih sredstev pa je bil izkazan v vrednosti 40,7 mlrd SIT,
kar pomeni, da je stopnja odpisanosti osnovnih sredstev ob
koncu leta 1994 v globalu znašala 26,7%. Stopnja odpisanosti
osnovnih sredstev v občinah je bila torej nekoliko nižja kot na
ravni republike. Sedanja vrednost osnovnih sredstev je tako
izkazovala skupno vrednost 111,3 mlrd SIT in je v strukturi
celotne aktive predstavljala 19,9%, medtem ko je na ravni
republike znašala le 11,4%.

- Skupna vrednost naložb v javna podjetja, ki so po zakonu
o gospodarskih javnih službah postala last občin in Mesta
Ljubljana, je po podatkih iz zbirne premoženjske bilance
občin ob koncu leta 1994 znašala 71,0 mlrd SIT in je v
strukturi vseh dolgoročnih naložb predstavljala 32,7%.
- Vrednost naložb v zavode, kot jo izkazuje zbirna premoženjska bilanca občin, je ob koncu leta 1994 znašala 139,2
mlrd SIT. V strukturi vseh dolgoročnih naložb občin so
naložbe v zavode ob koncu leta 1994 predstavljala skoraj 64%.

Knjigovodska vrednost zemljiič in drugih osnovnih sredstev, ki se ne amortizirajo, je v zbirni bilanci občin ob koncu
leta 1994 znašala 110,3 mlrd SIT in je predstavljala 19,7%
vrednosti celotne aktive v zbirni bilanci občin. Občine so torej
skupno razpolagale z večjo skupno vrednostjo zemljišč kot
republika.
Knjigovodska vrednost sredstev za opravljanje dejavnosti
gospodarskih javnih služb, ki so po zakonu o gospodarskih
javnih službah postale last občin in Mesta Ljubljana, je ob
koncu leta 1994 znašala 51,2 mlrd SIT ali 9,1% vrednosti
celotne aktive občin.

- Vrednost naložb občin v druge pravne osebe (podjetja,
gospodarske družbe, sklade idr.), kot jo izkazujejo bilance
občin, je bila ob koncu leta 1994 relativno skromna in je
znašala 2,0 mlrd SIT.
3. Terjatve občin Iz naslova prevzetih obveznosti za izvajanje prestrukturiranja gospodarstva, to je to je terjatve iz
naslova dolga, ki so ga občine prevzele v upravljanje in
servisiranje na podlagi odločitev svojih skupščin v preteklih
letih, so ob koncu leta 1994 znašale 5,2 mlrd SIT (ali 40,9 mio
USD), kar je slab odstotek bruto domačega proizvoda Slovenije v letu 1994.

2. Finančna sredstva, s katerimi so razpolagale
oziroma upravljale občine in Mesto Ljubljana, so ob koncu
leta 1994 izkazovala skupno vrednost 248,4 mlrd SIT in so v
strukturi celotne aktive občin predstavljala 44,4%.
Podrobnejša razčlenitev finančnih sredstev po posameznih
kategorijah v zbirni premoženjski bilanci občin kaže naslednje značilnosti:
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B; Na strani virov sredstev pa so v zbirni premoženjski
klanci občin izkazana naslednja globalna razmerja:

v višini 491,4 mlrd SIT (ali 3,8 mlrd USD). V strukturi celotnih
virov sredstev občin pa so predstavljali 87,8%.

Celotne obveznosti občin, ki izkazujejo stanje vseh kratkoročnih in dolgoročnih obveznosti ob koncu leta 1994, so v
bilanci občin izkazane v skupni vrednosti 23,1 mlrd SIT,
jso v strukturi predstavljale le 4,1% celotnih virov sredstev
°bčin,
kar je precej manj, kot jih izkazuje zbirna bilanca na
r
avni republike. Od tega je odpadlo na kratkoročne obveznosti 15,7 mlrd ali 68% vseh obveznosti, in na dolgoročne
obveznosti 7,4 mlrd SIT ali 32% vseh obveznosti občin.

V strukturi lastnih virov sredstev, kot jih izkazuje zbirna
. bilanca na ravni občin, je sklad dobrin splošnega pomena in
drugih sredstev občin ob koncu leta 1994 izkazoval vrednost
246,5 mlrd (50,1% vseh lastnih virov), viri dolgoročnih finančnih naložb so izkazani v vrednosti 236,1 mlrd SIT. Presežek
prihodkov nad odhodki (ki je v bilanci premoženja izkazan kot
element lastnih virov sredstev), pa je znašal 8,7 mlrd SIT.

zt)
irni
lr

Lastni viri sredstev, ki jih izkazuje zbirna premoženjska
bilanca občin, so konec leta 1994 izkazovali skuono vrednost
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C. KONSOLIDIRANA GLOBALNA PREMOŽENJSKA
BILANCA REPUBLIKE IN OBČIN

odpadlo na Republiko Slovenijo 70% in na občine 30% celotnih sredstev oziroma virov sredstev.

Konsolidirana premoženjska bilanca republike in občin predstavlja izkaz celotnih sredstev in virov sredstev, s katerimi je
ob koncu leta 1994 razpolagala in upravljala republika in
občine skupaj.

Podrobna razčlenitev postavk v zbirni premoženjski bilanci
republike, zbirni bilanci občin in konsolidirani premoženjski
bilanci Republike Slovenije in občin je prikazana v priloženih
tabelah. V njih so zbirne bilance prikazane v štirih sklopih
tabel:

Pri konsolidaciji so v bilanci medsebojno pobotane terjatve in
obveznosti, ki so jih izkazovali bodisi državni proračun in
posamezni republiški organi med seboj ali do občinskih proračunov, bodisi posamezni občinski proračuni do občinskih
organov ali do državnega proračuna.

- V TABELI I. so izkazani absolutni podatki iz vseh treh
zbirnih premoženjskih bilanc.

Na ta način konsolidirana bilanca na ravni republike in občin
•kupa) izkazuje na dan 31.12.1994 skupno knjigovodsko
bilančno vrednost, to je skupno vrednost sredstev oziroma
virov sredstev Republike Slovenije in občin v višini 1.856
mlrd SIT, kar je preračunano v ameriške dolarje 14,7 mlrd
USD

- V TABELI III. so prikazana strukturna razmerja v premoženjskih bilancah republike in občin.

- V TABELI II. so podatki iz zbirnih premoženjskih bilanc
prikazani v ameriških dolarjih.

- V TABELI IV. pa so prikazane še primerjave posameznih
postavk v premoženjskih bilancah republike in občin z bruto
domačim proizvodom Slovenije.

Skupna vrednost aktive Republike Slovenije in občin je tako
v primerjavi z bruto domačim proizvodom Slovenije predstavljala 103,1% vrednosti BDP za leto 1994.
Od skupne knjigovodske vrednosti je ob koncu leta 1994
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IV. SKLEPNE UGOTOVITVE OB
PREMOŽENJSKIH BILANCAH REPUBLIKE IN
OBČIN OB KONCU LETA 1994

- podatki o knjigovodski vrednosti infrastrukturnih objektov
in naprav, ki so po zakonu o gospodarskih javnih službah
postali last Republike Slovenije oziroma občin;
- podatki o vrednosti naložb Republike Slovenije oz. občin v
javna podjetja;
- podatki o vrednosti naložb Republike Slovenije oz. občin v
javne zavode;
- podatki o vrednosti naložb Republike Slovenije v druge
pravne osebe (naložbe v podjetja, gospodarske družbe,
sklade, banke idr.).

1-Premoženjske bilance Republike Slovenije in občin na dan
31.12.1994 predstavljajo prvi zbirni knjigovodski bilančni prikaz sredstev in virov sredstev Republike Slovenije in občin, ki
jih v svojih poslovnih knjigah izkazujejo državni in občinski
organi. Pripravljene so bile na podlagi Odredbe o načinu
sestavljanja premoženjskih bilanc republike in občin in metodologije za sestavo premoženjskih bilanc, ki jo predpisuje ta
odredba.

Vse te kategorije naložb Republike Slovenije in občin v
poslovnih knjigah državnih oziroma občinskih organov še
niso ustrezno zajete, saj za večino teh naložb ob sestavi
bilanc za leto 1994 knjigovodske evidence še niso bile usklajene in zanje še niso obstojale ustrezne knjigovodske listine,
na podlagi katerih bi bile lahko vknjižene v poslovne knjige
državnih oziroma občinskih organov.

2. V sestavo premoženjskih bilanc so bili na ravni države zajeti
državni proračun, ministrstva in vsi ostali proračunski uporabniki, ki so v letu 1994 vodili svoje poslovne knjige. Na ravni
občin pa so bili zajeti vsi občinski proračuni in občinski
upravni organi v posameznih občinah, Mestu Ljubljana in v
Skupnosti obalnih občin, skladno z organiziranostjo občin,
kot je veljala v letu 1994.

5. Ugotovljene pomanjkljivosti ob sestavljanju premoženjskih
bilanc za leto 1994 bodo v največji možni meri odpravljene z
razrešitvijo naslednjih problemskih sklopov;
a) Zajemanje in knjiženje podatkov o premoženju bo izboljšala in poenostavila nova računovodska zakonodaja za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki je v
pripravi in ki bo predpisala vodenje analitičnih evidenc državnega premoženja.

3Premoženjske bilance so bile sestavljene na dveh ravneh in
v
več fazah. Na ravni republike so bile najprej izdelane premoženjske bilance posameznih proračunskih uporabnikov, nato
Pa je bila pripravljena zbirna premoženjska bilanca na ravni
^publike. Na ravni občin so v vsaki posamezni občini najprej
sestavili premoženjske bilance posameznih upravnih organov, na njihovi osnovi pa je vsaka občina izdelala zbirno
Premoženjsko bilanco občine. Na osnovi zbranih premoženjskih bilanc posameznih občin je bila sestavljena zbirna premoženjska bilanca vseh občin v Republiki Sloveniji. Končno
je bila pripravljena še konsolidirana premoženjska bilanca
Republike Slovenije in občin kot konsolidiran izkaz celotnih
sredstev in virov sredstev republike in občin.

b) Razrešitev problemov evidenc državnega premoženja v
javnih zavodih in javnih podjetjih pa je povezana z razrešitvijo
sistemskih in statusnih vprašanj v zvezi z lastnino države v
javnih zavodih in javnih podjetjih in drugih pravnih osebah.
Problematika evidenc državnega premoženja je v veliki meri
povezana in odvisna od dokončanja procesa lastninskega
preoblikovanja ter razrešitve denacionalizacijskih postopkov,
v katerih nastopa država kot zavezanec.

Premoženjske bilance republike in občin so bile izdelane
a podlagi podatkov iz bilanc stanja državnih in občinskih
organov na dan 31.12.1994 in so v celoti odraz stanja v
Poslovnih knjigah državnega proračuna, ministrstev in drugih
Proračunskih uporabnikov na ravni republike ter občinskih
Proračunov in upravnih organov na ravni občin.
n

c) Poleg nalog in aktivnosti, povezanih z dopolnjevanjem in
čiščenjem knjigovodskih evidenc o premoženju države pa so
pomembne tudi aktivnosti, ki so povezane z vzpostavitvijo
celovite evidence o fizičnem premoženju Republike Slovenije.

j* same odredbe o sestavi premoženjskih bilanc, metodoloških obrazložitev in iz analize premoženjskih bilanc je razvidno, da evidence v poslovnih knjigah državnih in občinskih
organov ob koncu leta 1994 niso zajemale celotnega premoženja, s katerim so razpolagale Republika Slovenija oziroma
Posamezne občine, tako da je bilo treba za sestavitev premoženjskih bilanc pridobiti podatke iz drugih evidenc.

V tej smeri bodo morala posamezna ministrstva in drugi
proračunski uporabniki temeljito pregledati in dopolniti
obstoječe popise premoženja, s katerimi razpolagajo, jih
dopolniti in poenotiti.
Na tej podlagi bo potrebno pripraviti in vzpostaviti centralno
evidenco fizičnega premoženja Republike Slovenije, jo dokumentirano preveriti in izvesti vpise premoženja v zemljiško
knjigo.

T

o velja za naslednje kategorije premoženjske bilance:
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TABELA I.
■ VREDNOSTI V TISOČIH S I T

Konsolidirana premoženjska bilanca Republike
Slovenije in občin na dan 31.12.1994
I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE

II.
ZBIRNA
BILANCA
OBČIN

III.
KONSOLIDIRANA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBČIN

A. SREDSTVA:
1.
2.

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

298,178,906

280,281,947

578,460,853

297,311,451

274,191,819

571,503,270

14,810,470

1,433,862

16,244,332

155,061,626
219,132,006
64,070,380

111,274,916
151,953,858
40,678,942

266,336,542
371,085,864
104,749,322

3.

Zaloge materiala

4.
5.
6.

Osnovna sredstva In drobni Invantar (5-6)
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti

7.

Zemljišča in dr.sred.ki se ne amortizirajo

77,216,357

110,320,455

187,536,812

7a.

Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb

50,222,998

51,162,586

101,385,584

867,455

6,090,128

6,957,583

530,815,018

248,415,274

777,583,932

49,882,789

8,178,921

58,061,710

8,117

132,255

140,372

26,206,909
11,666,244
26,881
255,599
14,258,185

16,393,301
10,295,988
427,416
936,464
4,733,433

40,953,850
21,962,232
0
0
18,991,618

7,136,453
1,773,358
5,363,095

6,629,703
1,569,325
5,060,378

13,766,156
3,342,683
10,423,473

447,580,750
17,017,737
276,853,490
96,071,425
195,708
616,601
0
56,825,789

217,081,094
71,053,531
139,230,443
2,028,653
0
1,730,801
40,872
2,996,794

664,661,844
88,071,268
416,083,933
98,100,078
195,708
2,347,402
40,872
59,822,583

28. SREDSTVA REZERV
29. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30. SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE

2,910,678
792
115,921,635

215,174
1,271,460
23,928,531

3,125,852
1,272,252
139,850,166

31. SREDSTVA SKUPAJ

947,827,029

554,112,386

1,500,293,055

350,552,765

5,167,981

355,720,746

59,315,807

647,351

1,357,695,603

559,927,718

8.
9.

NEOPREDMETENA SREDSTVA
FINANČNA SREDSTVA (10+11+12+17+20)

10.

DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI

11.

KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

12.
13.
14.
15.
16.

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

17.
18.
19.

DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)
Depoziti
Krediti in posojila

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

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

32. TERJATVE IZ PREVZETIH OBVEZNOSTI
REPUBLIKE OZ.OBČIN (TERJATVE IZ
_
NASLOVA PREVZETEGA DOLGA DRŽ.IN OBčIN)
57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov
(se v globalni bilanci konsolidirajo)
S K U PAJ

AKTIVA
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- VREDNOSTI V TISOČIH S I T
I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE

II.
ZBIRNA
BILANCA
OBčIN

III.
KONSOLIDIRANA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBčIN

B. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI:
33. OBVEZNOSTI (34-1-43)
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49
50.
51.
52.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 dO 42)
Izdani vrednostni papirji
Obveznosti do proračunskih porabnikov (se konsolid
Obveznosti do republike oz. občin (se konsolidirajo)
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji
Druge kratkoročne obveznosti
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)
Izdani vrednostni papirji
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji
LASTNI VIRI (50do52)
Skladi dobrin spi. pomena in dr.sredstev
Viri dolgoročnih finančnih naložb
Presežek prihodkov

53. VIRI SREDSTEV REZERV
54. VIRI SREDSTEV SOUDARNOSTI
55. VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE
56

OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ

58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov
(se v globalni bilanci konsolidirajo)
SKUPAJ

PASIVA

23,114,311

473,837,342

57,703,121

15,710,260

70,934,862

216,106
53,422
219,021
5
0
0
0
57,214,567

117,876
1,545,229
660,856
555,159
0
53,484
8,190
12,769,475

333,982
0
0
555,164
0
53,484
8,190
69,984,042

395,498,438

7,404,042

402,902,480

239,260,320
102,454,793
48,646,440
2,359,138
2,777,747

3,369,022
3,984,540
8,361
42,119
0

242,629,342
106,439,333
48,654,801
2,401,257
2,777,747

719,741,701

491,350,122

1,211,091,823

271,561,404
435,101,134
13,079,163

246,538,581
236,083,057
8,728,484

518,099,985
671,184,191
21,807,647

2,910,678
1,357
115,933,981

317,469
759,671
43,738,794

3,228,147
761,028
159,672,775

1,291,789^76

559,280,367

1,848,591,115

65,906,328

647,351

1,357,695,603

559,927,718

1,848,591,115
7,422,686

Bilančna razlika pri konsolidaciji
(razlika med konsolidirano aktivo in pasivo)
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453,201,559
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TABELA II.

Konsolidirana premoženjska bilanca Republike
Slovenije In občln na dan 31.12.1994 - stanje v USD

•V TISOČ USD x)

I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE

II.
ZBIRNA
BILANCA
OBČIN

III.
KONSOLIDIRANA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBčIN

A. SREDSTVA:
1.

NEFINANČNA SREDSTVA (2+8)

2.

OPREDMETENA SREDSTVA (3+4+7+7«)

2,357,891

2,216,368

4,574,259

2,351,032

2,168,210

4,519,241

117,116

11,338

128,454

1,226,171
1,732,817
506,645

879,922
1,201,596
321,674

2,106,093
2,934,413
628,320

3.

Zaloge materiala

4.
5.
6.

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

7.

Zemljišča in dr.sred.ki se ne amortizirajo

610,599

872,374

1,482,973

7a.

Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb

397,145

404,575

801,721

6,860

48,159

55,018

4,197,493

1,964,378

6,148,853

394,455

64,678

459,131

64

1,046

1,110

207,235
92,252
213
2,021
112,749

129,632
81,417
3,380
7,405
37,430

323,848
173,669
0
0
150,179

58,432
14,023
42,409

52,425
12,410
40,016

108,858
26,433
82,425

3,539,307
134,570
2,189,257
759,698
1,548
4,876
0
449,358

1,716,599
561,866
1,100,984
16,042
0
13,687
323
23,698

5,255,906
696,436
3,290,241
775,740
1,548
18,562
323
473,055

23,017
e
916,688

1,702
10,054
189,218

24,718
10,061
1,105,885

31. SREDSTVA SKUPAJ

7,495,074

4,381,721

11,863,776

32. TERJATVE IZ PREVZETIH OBVEZNOSTI
REPUBLIKE OZ.OBČIN (TERJATVE IZ
NASLOVA PREVZETEGA DOLGA DRŽ.IN OBčIN)

2,772,045

40,867

2,812,911

469,048

5,119

0

10,736,166

4,427,706

14,676,687

S.

NEOPREDMETENA SREDSTVA

9.

FINANČNA SREDSTVA (10+11 +12+17+20)

10.

DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI

11.

KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

12.
13.
14.
15.
16.

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

17.
18.
19.

DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)
Depoziti
Krediti in posojila

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

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

28. SREDSTVA REZERV
29. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30. SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE

57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov
(sa v globalni bilanci konsolidirajo)
SKUPAJ

AKTIVA

PRERAAUNIV U 5 D P6 POVPREČNEM 1LĆAJU BANKE 5L6VENIJE HA BAN5HET55?
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- V TISOČ U S D x)
I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE

III.
KONSOLIDIRANA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBčIN

II.
ZBIRNA
BILANCA
OBčIN

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

3,583,754

182,780

3,746,935

456,295

124,231

560,927

1,709
422
1,732
0
0
0
0
452,432

932
12,219
5,226
4,390
0
423
65
100,976

2,641
0
0
4,390
0
423
65
553,409

3,127,459

58,548

3,186,007

1,891,984
810,175
384,678
18,655
21,965

26,641
31,508
66
333
0

1,918,625
841,684
384,745
18,988
21,965

49. LASTNI VIRI (50do52)

5,691,457

3,885,419

9,576,877

50.
51.
52.

2,147,409
3,440,623
103,425

1,949,538
1,866,860
69,022

4,096,948
5,307,482
172,447

23,017
11
916,764

2,510
6,007
345,871

25,527
6,018
1,262,635

10,215,003

4,422,587

14,617,991

521,163

5,119

0

10,736,166

4,427,706

14,617,991

0

58,696

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
46.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42)
Izdani vrednostni papirji
Obveznosti do proračunskih porabnikov (se konso
Obveznosti do republike oz. občin (se konsolidiraj
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji
Druge kratkoročne obveznosti
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)
Izdani vrednostni papirji
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji

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

53. VIRI SREDSTEV REZERV
54. VIRI SREDSTEV SOLIDARNOSTI
55. VIRI SREDSTEV ZA DRUGE NAMENE
56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ
58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov
(se v globalni bilanci konsolidiralo)
SKUPAJ

PASIVA

Bilančna razlika pri konsolidaciji
0
(razlika med konsolidirano aktivo in pasivo)
EREAAŽUMV usa ww\^fte&^TežAJu6ANKgSL0veKnjg^bAN3i.iž.iž64
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TABELA III.
Konsolidirana premoženjska bilanca Republike
Slovenije In občln na dan 31.12.1994 - struktura aktive, struktura pasive
I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBUKE
A. STRUKTURA
1.
2.

• STRUKTURA V *
III.
KONSOLIDIRANA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBčIN

II.
ZBIRNA
BILANCA
OBčIN

AKTIVE:

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

"

22.0

50.1

31.2

21.9

.49.0

30.8

1.1

0.3

0.9

11.4
16.1
4.7

19.9
27.1
7.3

14.3
20.0
5.6

3.

Zaloge materiala

4.
5.
6.

Osnovna sredstva In drobni Inventar (5-8)
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti

7.

Zemljišča in dr.sred.ki se ne amortizirajo

5.7

19.7

10.1

7a.

Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb

3.7

9.1

5.5

0.1

1.1

0.4

39.1

44.4

41.9

8.
9.

NEOPREDMETENA SREDSTVA
FINANČNA SREDSTVA (10+11 +12+17+20)

10.

DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI

3.7

1.5

3.1

11.

KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

0.0

0.0

0.0

12.
13.
14.
15.
16.

KRATKOROČNE TERJATVE (13+14+15+18)
Finančne terjatve in terjatve iz poslov.razmerij
Terjatve do proračunskih porabnikov (se konsolidir
Terjatve do republike ali občin (se konsolidirajo)
Druge terjatve

1.9
0.9
0.0
0.0
1.1

2.9
1.8
0.1
0.2
0.8

2.2
1.2
0.0
0.0
1.0

17.
18.
19.

DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)
Depoziti
Krediti in posojila

0.5
0.1
0.4

1.2
•0.3
0.9

0.7
0.2
0.6

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

NALOŽBE (21+22+23+24+25+28+27)
Naložbe v javna podjetja
Naložbe v zavode
Naložbe v druge pravne osebe
Naložbe v tujino
Naložbe v domače vrednostne papirje
Naložbe v tuje vrednostne papirje
Druge dolgoročne naložbe

33.0
1.3
20.4
7.1
0.0
0.0
0.0
4.2

38.8
12.7
24.9
0.4
0.0
0.3
0.0
0.5

35.8
4.7
22.4
5.3
0.0
0.1
0.0
3.2

0.2
0.0
8.5

0.0
0.2
4.3

0.2
0.1
7.5

31. SREDSTVA SKUPAJ

89.8

99.0

80.8

32. TERJATVE IZ PREVZETIH OBVEZNOSTI
REPUBLIKE OZ.OBČIN (TERJATVE IZ
NASLOVA PREVZETEGA DOLGA DRŽAN OBčIN)

25.8

0.9

19.2

57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov
(se v globalni bilanci konsolidirajo)

4.4

0.1

0.0

100.0

100.0

loo.o

28. SREDSTVA REZERV
29. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30. SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE

SKUPAJ

AKTIVA
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- STRUKTURA V %
I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE
B. STRUKTURA

III.
KONSOLIDIRANA
BILANCA
REPUBUKE
IN OBčIN

II.
ZBIRNA
BILANCA
OBčIN

PASIVE
33.4

4.1

25.6

4.3

2.8

3.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2

0.0
0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
2.3

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.8

29.1

1.3

21.8

17.6
7.5
3.6
0.2
0.2

0.6
0.7
0.0
0.0
0.0

13.1
5.8
2.6
0.1
0.2

49. LASTNI VIRI (50 dO 52)

53.0

87.8

65.5

50.
51.
52.

20.0
32.0
1.0

44.0
42.2
1.6

28.0
36.3
1.2

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

0.2
0.0
8.5

0.1
0.1
7.8

0.2
0.0
8.6

56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ

95.1

99.9

100.0

4.9

0.1

0.0

100.0

100.0

100.0

0.0

0.0

0.4

33. OBVEZNOSTI (34+43)
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 do 42)
Izdani vrednostni papirji
Obveznosti do proračunskih porabnikov (se konso
Obveznosti do republike oz. občin (se konsolidiraj
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji
Druge kratkoročne obveznosti
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)
Izdani vrednostni papirji
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji

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

58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov
(se v globalni bilanci konsolidirajo)
SKUPAJ

PASIVA

Bilančna razlika pri konsolidaciji
(razlika med konsolidirano aktivo in pasivo)
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TABELA IV.
Konsolidirana premoženjska bilanca Republike Slovenije in občin na dan 31.12.1994
PRIMERJAVA Z BRUTO DOMAČIM PROIZVODOM SLOVENIJE ( B D P = 100.0)
I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBLIKE

iii!
KONSOLIDIRANA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBčIN

II.
ZBIRNA
BILANCA
OBčIN

A. SREDSTVA:
1.
2.

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

16.6

15.6

32.1

16.5

15.2

31.8

0.8

0.1

0.9

8.6
12.2
3.6

6.2
8.4
2.3

14.8
20.6
5.8

3.

Zaloge materiala

4.
5.
6.

Osnovna sredstva In drobni Inventar (5-6)
Nabavna vrednost
Popravek vrednosti

7.

Zemljišča in dr.sred.ki se ne amortizirajo

4.3

6.1

10.4

7a.

Sredstva za opravljanje dejav.gospod.javnih služb

2.8

2.8

5.6

0.0

0.3

0.4

29.5

13.8

43.2

8.
9.

NEOPREDMETENA SREDSTVA
FINANĆNA SREDSTVA (10+11+12+17+20)

10.

DENARNA SREDSTVA IN DEPOZITI

2.8

0.5

3.2

11.

KRATKOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI

0.0

0.0

0.0

12.
13.
14.
15.
16.

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

1.5
0.6
0.0
0.0
0.8

0.9
0.6
0.0
0.1
0.3

2.3
1.2
0.0
0.0
1.1

17.
18.
19.

DOLGOROČNE TERJATVE (18+19)
Depoziti
Krediti in posojila

0.4
0.1
0.3

0.4
0.1*'
.0.3

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

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

28. SREDSTVA REZERV
29. SREDSTVA SOLIDARNOSTI
30. SREDSTVA ZA DRUGE NAMENE

,

0.8
0.2
0.6

24.9
0.9
15.4
5.3
0.0
0.0
0.0
3.2

12.1
3.9
7.7
0.1
0.0
0.1
0.0
0.2

36.9
4.9
23.1
5.5
0.0
0.1
0.0
3.3

0.2
0.0
6.4

0.0
0.1
1.3

0.2
0.1
7.8

,

31. SREDSTVA SKUPAJ

52.7

30.8

83.3

32. TERJATVE IZ PREVZETIH OBVEZNOSTI
REPUBLIKE OZ.OBĆIN (TERJATVE IZ
NASLOVA PREVZETEGA DOLGA DRŽ.IN OBčIN)

19.5

0.3

19.8

3.3

0.0

0.0

75.4

31.1

103.1

57. Terjatve do proračuna in drugih upravnih organov
(se v globalni bilanci konsolidirajo)
SKUPAJ

AKTIVA
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PRIMERJAVA Z BRUTO DOMAČIM PROIZVODOM SLOVENIJE ( B D P = 100.0)
I.
ZBIRNA
BILANCA
REPUBUKE

III.
KONSOLIDIRANA
BILANCA
REPUBLIKE
IN OBčIN

II.
ZBIRNA
BILANCA
OBčIN

B. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI:
25.2

1.3

26.3

3.2

0.9

3.9

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.2

0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.7

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.9

22.0

0.4

22.4

13.3
5.7
2.7
0.1
0.2

0.2
0.2
0.0
0.0
0.0

13.5
5.9
2.7
0.1
0.2

49. LASTNI VIRI (50do52)

40.0

27.3

67.3

50.
51.
52.

15.1
24.2
0.7

13.7
13.1
0.5

28.8
37.3
1.2

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

0.2
0.0
6.4

0.0
0.0
2.4

0.2
0.0
8.9

56. OBVEZNOSTI IN LASTNI VIRI SKUPAJ

71.8

31.1

102.7

3.7

0.0

0.0

75.4

31.1

102.7

0.0

0.0

0.4

33. OBVEZNOSTI (34+43)
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (35 dO 42)
Izdani vrednostni papirji
Obveznosti do proračunskih porabnikov (se konso
Obveznosti do republike oz. občin (se konsolidiraj
Krediti in posojila - domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji
Druge kratkoročne obveznosti
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (44 do 48)
Izdani vrednostni papirji
Krediti in posojila • domača
Krediti in posojila - tuja
Blagovni krediti - domači
Blagovni krediti - tuji

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

58. Obveznosti do proračuna in drugih upravnih organov
(se v globalni bilanci konsolidiralo)
SKUPAJ

PASIVA

Bilančna razlika pri konsolidaciji
(razlika med konsolidirano aktivo in pasivo)
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A. SEZNAM PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV NA RAVNI REPUBLIKE SLOVENIJE,
KI SO SESTAVILI PREMOŽENJSKE BILANCE NA DAN 31.12.1994

Šifra

NAZIV

1111
1211
1212
1213
1311
1411
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1524
1525
1526
1527
1611
1612
1613
1711
1811
1911
2011
2013
2020
2111
2211
2214
2216
2311
2411
2412
2413
2414
2415
2511
2512
2513
2516
2517
2611
2711
3311

URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE
DRŽAVNI ZBOR
DRŽAVNI SVET
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA
USTAVNO SODIŠČE
URAD PREDSEDNIKA VLADE REPUBUKE SLOVENIJE
PROTOKOL V VLADI REPUBUKE SLOVENIJE
SERVIS ZA PROTOKOLARNE STORITVE
URAD VLADE RS ZA PRISEUENCE IN BEGUNCE
URAD VLADE RS ZA ŽENSKO POLITIKO
URAD ZA NARODNOSTI VLADE RS
SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO
URAD VLADE ZA INFORMIRANJE
KADROVSKA SLUŽBA VLADE
SERVIS SKUPNIH SLUŽB VLADE
CENTER VLADE ZA INFORMATIKO
STATISTIČNI URAD REPUBUKE SLOVENIJE
SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA SLUŽBA
SLUŽBA VLADE ZA REFORMO LOKALNE SAMOUPRAVE
URAD VLADE ZA VERSKE SKUPNOSTI
URAD VLADE ZA INVALIDE
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
CARINSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
KPD IG PRI LJUBLJANI
UPRAVA ZA IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ
MINISTRSTVO ZA DOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
DIREKCIJA RS ZA BLAGOVNE REZERVE
URAD ZA MAKROEKONOMSKE ANAUZE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
PRISTANIŠKA KAPITANIJA KOPER
REPUBUŠKA UPRAVA ZA ZRAČNO PLOVBO
REPUBUŠKA UPRAVA ZA TELEKOMUNIKACIJE
REPUBUŠKA UPRAVA ZA CESTE
MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR
REPUBLIŠKA GEODETSKA UPRAVA
REPUBLIŠKA UPRAVA ZA JEDRSKO VARNOST
HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE
URAD RS ZA GEOFIZIKO
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
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3312
3313
3411
3412
3413
3511
3512
3513
3911
4111
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4512
4514
4911
5011
5013
5014
5015

URAD RS ZA ŠOLSTVO
URAD RS ZA MLADINO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
URAD RS ZA STADANDARDIZACIJO IN MEROSLOVJE
URAD RS ZA VARSTVO INDUSTRIJSKE LASTNINE
MINISTRSTVO ZA KULTURO
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
ARHIV REPUBLIKE SLOVENIJE
SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
VIŠJE SODIŠČE CEUE
VIŠJE SODIŠČE KOPER
VIŠJE SODIŠČE LJUBLJANA
VIŠJE SODIŠČE MARIBOR
OKROŽNO SODIŠČE CEUE
OKROŽNO SODIŠČE KOPER
OKROŽNO SODIŠČE KRANJ
OKROŽNO SODIŠČE LJUBLJANA
OKROŽNO SODIŠČE MARIBOR
OKROŽNO SODIŠČE MURSKA SOBOTA
DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE
VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO CEUE
VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO KOPER
VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO UUBUANA
VIŠJE DRŽAVNO TOŽILSTVO MARIBOR
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO CEUE
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO KOPER
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO KRANJ
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO UUBUANA
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO MARIBOR
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO MURSKA SOBOTA
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVA GORICA
OKROŽNO DRŽAVNO TOŽILSTVO NOVO MESTO
DRUŽBENI PRAVOBRANILEC RS
DRŽAVNO PRAVOBRANILSTVO RS
REPUBLIŠKI SENAT ZA PREKRŠKE
VIŠJE DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V UUBUANI
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE KOPER
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE UUBUANA
DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE MARIBOR
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B. SEZNAM OBČIN, KI SO SESTAVILE
PREMOŽENJSKE BILANCE NA DAN 31.12.1994

šifra

NAZIV

5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848

AJDOVŠČINA
BREŽICE
CELJE
CERKNICA
ČRNOMELJ
DOMŽALE
DRAVOGRAD
GORNJA RADGONA
GROSUPLJE
HRASTNIK
IDRIJA
ILIRSKA BISTRICA
IZOLA
JESENICE
KAMNIK
KOČEVJE
KOPER
KRANJ
KRŠKO
LAŠKO
LENART
LENDAVA
LITIJA
LJUBLJANA - BEŽIGRAD
LJUBLJANA - CENTER
LJUBLJANA - MOSTE POUE
LJUBLJANA - ŠIŠKA
LJUBLJANA - VIČ RUDNIK
LJUTOMER
LOGATEC
MARIBOR
PESNICA
RUŠE
METLIKA
MOZIRJE
MURSKA SOBOTA
NOVA GORICA
NOVO MESTO
ORMOŽ
PIRAN
POSTOJNA
PTUJ
RADLJE OB DRAVI
RADOVLJICA
RAVNE NA KOROŠKEM
RIBNICA
SEVNICA
SEŽANA
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5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864

SLOVENJ GRADEC
SLOVENSKA BISTRICA
SLOVENSKE KONJICE
ŠENTJUR PRI CELJU
ŠKOFJA LOKA
ŠMARJE PRI JELŠAH
TOLMIN
TRBOVLJE
TREBNJE
TRŽIČ
VELENJE
VRHNIKA
ZAGORJE OB SAVI
ŽALEC
MESTO LJUBLJANA
SKUPNOST OBALNIH OBČIN
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