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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA

Spoštovanj naročnik POROČEVALCA,

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

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

5022924
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Predlog zakona o

VRAČANJU

VLAGANJ

V

TELEKOMUNIKACIJSKO

JAVNO

OMREŽJE

(ZVVJTO)
- hitri postopek - EPA 428 - III

Glede na to, da je Ustavno sodišče Republike Slovenije
ugotovilo, da če zakonodajalec z zakonom napove, da bo
določeno vprašanje uredil s posebnim zakonom, pa tega ne
izpolni, zakon oziroma njegove posamezne določbe, katerih
vsebino bi moral posebni zakon določiti, niso v skladu z
načelom zaupanja v pravo, kot enim temeljnim načelom pravne
države.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-2811-0021
Številka: 415-02/2001-1
Ljubljana, 31.01.2002
Vlada Republike Slovenije je na 60. redni seji dne 31.1.2002
določila besedilo:

Iz navedenega izhaja, da je ureditev povrnitve vlaganj lokalnih
skupnosti in posameznih investitorjev v javno
telekomunikacijsko omrežje v izrednem interesu države, saj
bi se z zamudo roka, ki je bil določen v Zakonu o
telekomunikacijah kršilo 2. člen Ustave Republike Slovenije to je načelo pravne države.

- PREDLOGA ZAKONA O VRAČANJU VLAGANJ V
JAVNOTELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o vračanju vlaganj v
javno telekomunikacijsko omrežje obravnava po hitrem
postopku, ker gre za izredne potrebe države.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

V 158. členu Zakona o telekomunikacijah je določeno, da se
vlaganja posameznih investitorjev in lokalnih skupnosti v javno
telekomunikacijsko omrežje povrnejo na način in pod pogoji,
ki jih bo določal poseben zakon, ki ga bo Državni zbor
Republike Slovenije sprejel v roku 6 mesecev po uveljavitvi
Zakona o telekomunikacijah.

- dr. Pavel Gantar, minister za informacijsko družbo,
- Tomaž Kalin, državni sekretar v Ministrstvu za informacijsko
družbo,
- Mojca Jarc, državna podsekretarka v Ministrstvu za
informacijsko družbo,
- Mojca Prestor Pogačnik, državna podsekretarka v
Ministrstvu za informacijsko družbo.

Zakon o telekomunikacijah je začel veljati 11.5.2001, kar
pomeni, da je rok za sprejem posebnega zakona, ki bo uredil
vlaganja lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno
telekomunikacijsko omrežje 11.11.2001.

14. februar 2002

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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II.

UVOD
I.

Osnovni namen tega zakona je, da se enotno uredi način in
postopek vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje in
s tem izenači pogoje za pridobitev telefonskega priključka ne
glede na geografsko lego in ne glede na to kdaj je bil telefonski
priključek pridobljen.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

V obdobju pred sprejetjem zakona o telekomunikacijah (Uradni
list RS, št. 35/97, 45/97-odl US, 13/98-odl US, 59/99-odl US - v
nadaljevanju Ztel) so se sredstva za graditev javnega
telekomunikacijskega omrežja zbirala na način, ki je bil urejen v
38. členu zakona o temeljih sistema zvez (Uradni list SFRJ, št.
24/74 s spremembami) in 38. členu zakona o sistemu zvez (Uradni
list SFRJ, št. 41/88 s spremembami), ki sta določala, da PTT
organizacije lahko v skladu s generalnim načrtom ptt omrežja in
tehničnimi pogoji na zahtevo zainteresiranih družbenopolitičnih
skupnosti, temeljnih in drugih organizacij združenega dela,
krajevnih skupnosti, drugih samoupravnih organizacij in skupnosti,
družbeno političnih organizacij, družbenih organizacij, društev in
občanov zgradijo poštno-telegrafske in telefonske objekte,
postroje in naprave, ki niso predvideni v srednjeročnem razvojnem
načrtu ptt organizacije ali premestijo oziroma rekonstruirajo
obstoječe ptt objekte, postroje ali naprave. Družbeno politične
skupnosti, organizacije oziroma posamezniki, na katerih zahtevo
se izvajajo zgoraj navedena dela so morali plačati stroške za
njihovo izvajanje in nadomestiti ptt organizaciji povečanje poslovnih
stroškov, ki so nastali s tako graditvijo. Medsebojne pravice in
obveznosti med družbeno političnimi skupnostmi, organizacijami
oziroma posamezniki in ptt organizacijami so se uredile s
pogodbo.

Od uveljavitve zakona o temeljih sistema zvez v letu 1974 dalje,
do uveljavitve zakona o telekomunikacijah v letu 1997 je bila
podana neprekinjena pravna podlaga, po kateri se medsebojna
razmerja - pravice in obveznosti - iz naslova (so)financiranja
telekomunikacijske infrastrukture med upravičenci in Ptt
organizacijo uredijo s pogodbo. Ptt organizacije in Samoupravne
interesne skupnosti (v nadaljevanju: SIS) so v obravnavanem
obdobju z upravičenci tudi dejansko sklepale pogodbe, s katerimi
so urejale iz naslova (so)financiranja na zahtevo upravičencev
zgrajene telekomunikacijske infrastrukture izhajajoče medsebojne
pravice in obveznosti.
Zakon določa, da so upravičenci do vračila vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije, d.d. fizične osebe,
lokalne skupnosti in njihovi pravni nasledniki, ki imajo take pogodbe,
na podlagi katerih se lahko v skladu z načeli pravne države
zahteva vračilo vlaganj določenih denarnih sredstev.
Časovni mejnik vračanja s strani zavezanca Republike Slovenije
predstavlja datum 1.1.1995. Na ta dan je bila izdelana otvoritvena
bilanca podjetja Telekom, ter so na tej podlagi dejansko prešla v
last Republike Slovenije vsa sredstva telekomunikacijske
infrastrukture, ki so bila zavedena med sredstvi podjetja Telekom.
Otvoritvena bilanca stanja Telekoma Slovenije, p.o. na dan
1.1.1995 je bila tudi podlaga za lastninsko preoblikovanje podjetja.

V skladu s 76. členom zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - v nadaljevanju: ZGJS) so z
dnem uveljavitve tega zakona - to je 3.7.1993 postali lastnina
Republike Slovenije intrastrukturni objekti, naprave oziroma
omrežja, ki so namenjena izvajanju telekomunikacijske dejavnosti.
V skladu s 64. členom Ztel je Republika Slovenija vso navedeno
infrastrukturo vložila v javno podjetje Telekom Slovenije, d.d..

Podlaga za ugotovitev višine vračila je določena kot razlika med
pogodbeno vrednostjo, navedeno v pogodbi med upravičencem
in Ptt organizacijo oziroma SIS, sklenjene najkasneje do dne
1.1.1995, zmanjšano za morebiti neplačano priključnino, ki so jo
v istem času na istem geografskem območju plačali naročniki Ptt
organizacij, ki takšnih pogodb niso sklenili in morebitno neplačani
prispevek SIS-u.Tako izračunani znesek se korigira z odstotkom,
določenim za posamezno časovno obdobje sklenitve pogodbe,
ki znaša od 20 - 40%.

Vsa vlaganja v infrastrukturo do uveljavitve ZGJS na podlagi 38.
člena zakona o temeljih sistema zvez in 38. člena zakona o
sistemih zvez so pridobila status družbenega kapitala, vlaganja v
infrastrukturo po uveljavitvi ZGJS pa so bila neposredna vlaganja
v javno telekomunikacijsko omrežje Telekoma Slovenije d.d..

Namen predlaganega postopka je, da z zakonom določeni
upravičenci čim hitreje in s čim manjšimi stroški dosežejo
povrnitev sredstev vloženih v javno telekomunikacijsko omrežje,
na podlagi priloženih dokazov. To naj se v prvi vrsti zagotovi s
sklenitvijo pisne poravnave z Republiko Slovenijo, ki je zavezanec
za vračilo vlaganj in jo bo v postopku po tem zakonu zastopalo
pristojno državno pravobranilstvo. Le če pisna poravnava ne bi
bila možna, bo o vračanju vlaganj odločalo sodišče po pravilih
nepravdnega postopka, ki veljajo za določitev odškodnine.

V tretjem odstavku 64. člena Ztel je bilo določeno, da se vlaganja
lokalnih skupnosti in posameznih investitorjev v javno
telekomunikacijsko omrežje povrnejo na način in pod pogoji, kot
jih določa poseben zakon.
Zoper naveden člen ZTel je bil sprožen postopek presoje
ustavnosti in zakonitosti pri Ustavnem sodišču RS, ki je z odločbo
št. U-l-363/98 z dne 1.7.1999 ugotovilo, da je 64. člen Ztel v
neskladju z ustavo, ker zakonodajalec ni s posebnim zakonom
uredil način in pogoje vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje. Zakonodajalec je bil dolžan navedeno neskladnost
odpraviti najkasneje v roku enega leta od dneva objave odločbe
v Uradnem listu Republike Slovenije, kar pomeni do 23.7.2000.

III.

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA

Kupnina od prodaje državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d.
se v višini, ki je potrebna za izvedbo 4. člena tega zakona izloči v
sklad za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.
Prodaja finančnega premoženja Telekoma Slovenije, d.d. je
predvidena v Programu prodaje državnega finančnega in
stvarnega premoženja za leto 2002 in 2003 (Poročevalec DZ RS,
št. 81/VII; z dne 09.10.2001). Ocenjujemo, da bo kupnina precej
večja kot bodo finančne posledice tega zakona, ki jih
predvidevamo v višini okoli 10 milijard slovenskih tolarjev.

Kasneje je bil sprejet nov zakon o telekomunikacijah (Uradni list
RS, št. 30/01 - v nadaljevanju Ztel-1), ki v 158. členu določa, da se
vlaganja posameznih investitorjev in lokalnih skupnosti v javno
telekomunikacijsko omrežje povrnejo na način in pod pogoji, ki jih
bo določal poseben zakon, ki ga bo Državni zbor Republike
Slovenije sprejel v roku 6 mesecev po uveljavitvi Zteh. Vlaganja
se bodo povrnila v breme privatizacije Telekoma Slovenije d.d..
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CILJI IN NAČELA ZAKONA
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(2) Upravičencu pripada vračilo v denarnih sredstvih, izračunano
v naslednjih odstotkih od osnove iz prejšnjega odstavka tega
člena:
1. za pogodbe, sklenjene od leta 1974 - 1980: 20 %,
2. za pogodbe, sklenjene od leta 1981 - 1983: 25 %,
3. za pogodbe, sklenjene od leta 1984 - 1987: 30 %,
4. za pogodbe, sklenjene od leta 1988 - 1990: 35 %,
5. za pogodbe, sklenjene od leta 1991 - 1994: 40 %.

Odliv iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje bo namreč v višini zneska vseh pogodb, na podlagi
katerih bodo upravičenci zahtevali vračilo, zmanjšanega za:
1. morebiti neplačano priključnino, ki sojo v času sklenitve pogodb
na istem geografskem področju plačali naročniki Ptt organizacij,
ki takšnih pogodb niso sklenili, in
2. morebiti neplačani prispevek SIS-u,
ter korigiranega z odstotkom, določenim za posamezno časovno
obdobje sklenitve pogodbe, ki znaša od 20 - 40%.

(3) Znesek iz prejšnjega odstavka tega člena se vrne tako, da se
višina izračunanega vračila preračuna v nemške marke (v
nadaljnjem besedilu: DEM) po srednjem tečaju Banke Slovenije
oziroma njene pravne predhodnice na dan sklenitve pogodbe.
Dobljen znesek v DEM se preračuna v EUR po nepreklicno
določenem menjalnem razmerju na dan 1.1.1999, ki znaša
1,95583 DEM za 1 EUR, in se nato preračuna v slovenske tolarje
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan izplačila vračila.

V postopku izvedbe zakona bo za krajše obdobje, predvidoma
največ enega leta, potrebno zagotoviti dodatna sredstva
Državnemu pravobranilstvu RS za zaposlitev strokovnih
sodelavcev, ki bodo pripravljali osnutke pisnih poravnav oz.
gradiva za sodelovanje v nepravdnih postopkih. Strošek se
ocenjuje na stroške plač z davki in prispevki, in sicer na sedežu
pravobranilstva v Ljubljani za dva strokovna sodelavca in na
vsakem od zunanjih oddelkov po enega, skupaj deset strokovnih
sodelavcev za čas enega leta.

5. člen
(ustanovitev komisije)
(1) Svet Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: agencija) najkasneje v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona na podlagi drugega odstavka
12. člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 7/93) ustanovi
posebno komisijo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki opravlja
strokovne in tehnične naloge med postopkom vračanja vlaganj.

BESEDILO ČLENOV:
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Ta zakon določa upravičence, zavezanca, višino vračila, način
in pogoje vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje.

(2) V treh mesecih po njeni ustanovitvi komisija sestavi tabelo, iz
katere so razvidne cene priključnine v posameznih časovnih
obdobjih in geografskih območjih Ptt organizacij, prispevek za
SIS in srednji tečaji Banke Slovenije oziroma njene pravne
predhodnice za preračun zneskov v DEM kot podlago za
ugotavljanje višine vračila iz prejšnjega člena tega zakona.

2. člen
(upravičenci)

(3) Minister, pristojen za telekomunikacije sprejme tabelo iz
prejšnjega odstavka tega člena in jo objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

"l.člen
(vsebina zakona)

Upravičenci do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
Telekoma Slovenije, d.d. so fizične osebe, lokalne skupnosti in
njihovi pravni nasledniki, ki so z namenom pridobitve telefonskega
priključka za sebe ali za druge do 1.1.1995 sklepale pogodbe s
pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. (v nadaljnjem besedilu:
Ptt organizacije) in Samoupravnimi interesnimi skupnostmi (v
nadaljnjem besedilu: SIS).

6. člen
(lokalne skupnosti kot upravičenci)
(1) Lokalna skupnost, ki nastopa kot upravičenec iz 2. člena tega
zakona, v roku dveh mesecev po sklenitvi pisne poravnave iz
drugega odstavka 8. člena tega zakona ali pravnomočno
končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine iz
petega odstavka 8. člena objavi na krajevno običajen način
seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni
upravičenci, in način, pogoje ter roke vračanj ugotovljenih deležev.
Seznam teh oseb potrdi pristojni organ lokalne skupnosti.

3. člen
(zavezanec)
Zavezanec za vračilo vlaganj iz prejšnjega člena tega zakona je
Republika Slovenija.

(2) Prejeto vračilo iz 4. člena tega zakona vrne lokalna skupnost
v celoti v deležih, sorazmernih vlaganjem oseb, navedenih na
seznamu iz prejšnjega odstavka tega člena. Lokalna skupnost
začne vračati v roku 30 dni po prejemu vračila iz sklada za
vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (v nadaljnjem
besedilu: sklad).

4. člen
(višina vračila)
(1) Osnova za vračilo vlaganj je pogodbeni znesek, zmanjšan
za:
1. morebitno neplačano priključnino, ki so jo v istem času na
istem geografskem območju plačali naročniki Ptt organizacij, ki
takšnih pogodb niso sklenili,
2. morebitno neplačani prispevek SIS-u.

14. februar2002

(3) Lokalna skupnost s predpisom, ki ga izda v roku 2 mesecev
od uveljavitve zakona, podrobneje določi način sestave in objave
seznama, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter
pogoje in roke vračanja teh deležev.
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II. POSTOPEK VRAČANJA VLAGANJ

11. člen
( sklad za vračanje vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje)

7. člen
(vlaganje zahtevka)

(1) Z namenom izvajanja tega zakona ustanovi Republika
Slovenija na podlagi tega zakona sklad kot evidenčni račun v
okviru državnega proračuna.

(1) Zahtevek lahko vloži upravičenec iz 2. člena tega zakona v
roku štirih mesecev od objave poziva, ki ga komisija iz 5. člena
tega zakona objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, sicer se
zahtevek ne upošteva.

(2) Vir financiranja sklada je kupnina od prodaje državnega deleža
v Telekomu Slovenije, d.d..

(2) Zahtevek se s priloženimi dokazili vloži pri krajevno pristojnem
državnem pravobranilstvu glede na sedež Ptt organizacije oziroma
SIS, v katera so bila opravljena vlaganja.

(3) Sklad se ustanovi za čas do dokončne izvedbe vračil vlaganj
tistim upravičencem, ki so v roku iz drugega odstavka 12. člena
tega zakona komisiji dostavili zakonit izvršilni naslov.
(4) Upravitelj sklada je ministrstvo, ki je pristojno za
telekomunikacije.

8. člen
(postopek pri državnem pravobranilcu)
(1) Vlagatelj zahtevka lahko dokazuje obstoj pravice do vračila
vlaganj le s pogodbo iz 2. člena tega zakona.

12. člen
(začetek vračanja)

(2) Državni pravobranilec na podlagi priloženih dokazov in tabele
iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona sestavi predlog za
sklenitev pisne poravnave, ki se vroči vlagatelju zahtevka po
določbah zakona, ki ureja pravdni postopek, za osebno vročitev
stranki, in z navedbo roka, v katerem se lahko sklene pisna
poravnava, pri čemer rok ne sme biti daljši od treh mesecev.

(1) Kupnina od prodaje državnega deleža v Telekomu Slovenije,
d.d. se v višini, ki je potrebna za izvedbo 4. člena tega zakona,
izloči v sklad.
(2) Zneski iz 4. člena tega zakona se začnejo vračati
upravičencem v roku treh mesecev po izvedeni privatizaciji
državnega deleža v Telekomu Slovenije, d.d..

(3) Pisna poravnava, ki jo podpišeta vlagatelj zahtevka in državni
pravobranilec, je izvršilni naslov za sodno izvršbo v breme sklada.

(3) Začetek vračanj komisija objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije. Komisija preneha obstajati, ko posreduje zadnji seznam
v mesecu objave začetka vračanj vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje.

(4) Telekom Slovenije, d.d. je dolžan komisiji predložiti vse podatke,
s katerimi razpolaga, in omogočiti vpogled v dokumentacijo, ki se
nanaša na vračila vlaganj, ki so predmet tega zakona.

(4) Po poteku roka iz drugega odstavka tega člena upravitelj
sklada na podlagi seznamov iz drugega odstavka 10. člena tega
zakona začne vračati zneske iz 4. člena tega zakona, in sicer po
vrstnem redu prispetja zakonitega izvršilnega naslova na komisijo.

(5) Če vlagatelj zahtevka in državni pravobranilec ne skleneta
pisne poravnave v roku, določenem v drugem odstavku tega
člena, lahko vlagatelj zahtevka v dveh mesecih po preteku
navedenega roka začne postopek pred pristojnim okrajnim
sodiščem. Pri odločanju glede vračila vlaganj se smiselno
uporabljajo določbe glede določitve odškodnine, določene v
zakonu, ki ureja nepravdni postopek.

13. člen
(neporabljena sredstva)
Po poteku časa obstoja sklada se sredstva, ki so v skladu ostala
neporabljena, vplačajo v proračun in se porabijo v namen vračil
upravičencem z zakonitim izvršilnim naslovom.

9. člen
(pravno nasledstvo)
(1) Če vlagatelj zahtevka ni pogodbena stranka iz 2. člena tega
zakona, mora državnemu pravobranilcu predložiti dokaz o
pravnem nasledstvu.

III. NADZOR

(2) V kolikor ga mora vlagatelj zahtevka še pridobiti, državni
pravobranilec odloži sklenitev pisne poravnave do pridobitve
dokaza o pravnem nasledstvu.

14. člen
(pristojnosti za nadzor)
Nadzorstvo nad izvajanjem tega zakona opravljajo inšpektorji, ki
so pristojni za proračun.

10. člen
(pristojni organ za zbiranje zakonitih izvršilnih
naslovov)

IV. KAZENSKA DOLOČBA

(1) Upravičenec mora v tridesetih dneh od dneva sklenitve pisne
poravnave le to dostaviti komisiji.

15. člen
(prekrški)

(2) Komisija o upravičencih, ki so ji dostavili zakonit izvršilni naslov,
mesečno pripravlja seznam, ki vsebuje vse podatke, ki so
potrebni, da se vračilo izvede ter ta seznam zadnji dan tekočega
meseca posreduje organu, ki upravlja s skladom iz 11. člena tega
zakona

poročevalec, št. 13

Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba lokalne skupnosti, če:
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1. v roku ne objavi na krajevno običajen način seznama fizičnih in
pravnih oseb, ki nastopajo kot dejanski končni upravičenci, in
način, pogoje ter roke vračanj ugotovljenih deležev (prvi odstavek
6. člena),
2. v roku ne začne vračati v deležih sorazmernih vlaganjem oseb,
navedenih na seznamu (drugi odstavek 6. člena),
3. v roku ne izda predpisa (tretji odstavek 6. člena).

V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV:
158. člen Zte/1 določa, da se bodo vlaganja v javno
telekomunikacijsko omrežje, ki so jih izvedli posamezni investitorji
in lokalne skupnosti, povrnila na način in pod pogoji kot bo to
določal poseben zakon. Zato predlog zakona o vračanju vlaganj
v javno telekomunikacijsko omrežje določa upravičence,
zavezanca, višino vračila in pogoje vračanj vlaganj v javno
telekomunikacijsko omrežje (1. člen).

usposobljen za takšno nalogo. V okviru te agencije se bo v treh
mesecih po uveljavitvi tega zakona ustanovila posebna komisija,
ki bo v Uradnem listu Republike Slovenije objavila poziv za vlaganje
zahtevkov. Komisija bo pripravila tabelo, na podlagi katere bo
vsakdo lahko ugotovil vrednost svojega zahtevka.
V 6. členu je urejen nadaljnji postopek pri upravičencu - lokalni
skupnosti - ki je za račun tretjih oseb sklenil pogodbo. Takšen
upravičenec je dolžan vrniti prejeto vračilo v celoti v deležih
sorazmernih vlaganjem oseb, ki so dejanski končni upravičenci.

2. člen določa upravičence, ki so fizične osebe, lokalne skupnosti
in njihovi pravni nasledniki, ki so najkasneje do 1.1.1995 sklenili
pogodbe s pravnimi predniki Telekoma Slovenije, d.d. in
Samoupravnimi interesnimi skupnostmi z namenom pridobitve
telefonskega priključka. Kot časovni mejnik vračanja je določen
dan izdelave otvoritvene bilance podjetja Telekom, ko so vsa, na
podlagi zadevnih pogodb zbrana sredstva dejansko prešla v last
Republike Slovenije.

II. poglavje v celoti določa postopek, ki bo ekonomično,
nepristransko, enakopravno in učinkovito dal možnost vsakemu
upravičencu, da izterja svoj zahtevek.
7. člen določa rok za vložitev zahtevka in organ, ki bo zahtevke
sprejemal.

3. člen določa zavezanca, ki je Republika Slovenija.

Na podlagi predlaganega 8. člena bo državni pravobranilec na
podlagi ugotovljenih dejstev in tabele iz 5. člena sestavil predlog
za pisno poravnavo. V kolikor do sklenitve poravnave ne bo prišlo,
ima vlagatelj zahtevka možnost začeti postopek pred okrajnim
sodiščem po določilih nepravdnega postopka.

4. člen določa podlago za ugotovitev višine vračila v denarnih
sredstvih kot razliko med pogodbenim zneskom, zmanjšanim za
morebiti neplačano priključnino, ki so jo v istem času na istem
geografskem območju plačali naročniki Ptt organizacij, ki takšnih
pogodb niso sklenili in morebiti neplačani prispevek SIS-u. Tako
izračunani znesek se korigira z odstotkom, določenim za
posamezno časovno obdobje sklenitve pogodbe, ki znaša od 20
- 40%. Posamezna časovna obdobja so oblikovana glede na
sorodno fizično izrabo ter tehnično in ekonomsko zastarevanje
vgrajene telekomunikacijske opreme. Oprema, vgrajena v obdobju
1974 - 1980 je že v celoti amortizirana, nato pa stopnje
amortiziranosti padajo, tako da so v najnovejšem obdobju približno
10 %. Vlaganja v javno telekomunikacijsko omrežje niso bil
kapitalske narave, od katerih bi bilo mogoče pričakovati donos,
zato je glede na navedeno smiselno, da se oblikuje regresivna
lestvica izračunavanja vračila.

9. člen ureja pravne naslednike kot upravičence za vračilo vlaganj.
Republika Slovenija bo v okviru državnega proračuna ustanovila
proračunski sklad za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko
omrežje. Vir financiranja tega sklada bo kupnina od prodaje
državnega deleža operaterja fiksnega javnega telefonskega
omrežja, to je Telekoma Slovenije, d.d. (11. člen). Pri tem 12. člen
določa rok začetka vračanj vlaganj upravičencem, ki je bodisi
izvedena privatizacija Telekoma Slovenije, d.d. bodisi zagotovitev
zadostnih sredstev za dokončanje postopka vračanj.
Glede na to, da je vsakemu državljanu Republike Slovenije
zagotovljeno sodno varstvo, pričakujemo, da bodo zakoniti izvršilni
naslovi dostavljeni zavezancu tudi še po prenehanju obstoja
posebne komisije in posebnega proračunskega sklada, smo v
predlogu zakona predvideli tako rešitev, da se sredstva, ki so
ostala v skladu še neporabljena vplačajo v proračun in se porabijo
v namen vračil upravičencem z zakonitim izvršilnim naslovom.
(13. člen).

Višina tako izračunanega vračila bo preračunana v konvertibilno
valuto in nato v EUR na dan sklenitve pogodbe, zatem pa v tolarje
na dan izplačila vračila.
5. člen predloga zakona določa organ, ki bo bedel nad vsemi
upravičenimi zahtevki. Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo je namreč na podlagi zakona o Agenciji RS za
prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 7/93) po našem
mnenju tisti organ, ki glede na svoje dosedanje naloge, to je
predvsem opravljanje strokovnih in drugih nalog v zvezi s
privatizacijo in lastninskim preoblikovanjem podjetij, kije strokovno
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Pristojnost za nadzor nad izvajanjem zakona opravljajo
proračunski inšpektorji (14. člen).

7

poročevalec, št. 13

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

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

1) Naslov predloga akta:
Zakon o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
(EVA: 2001-2811-0021)

/

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

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
Slovenščino?

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

/

/

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik?

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma lzhaja|oče
obveznosti lzpoln|ene:

Ne.

/.
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

7) Sodelovanle neodvisnih strokovnlakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)
In priloženo nllhovo mnenje o usklajenosti

/

/

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

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

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

Tomaž Kalin
DRŽAVNI SEKRETAR

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

poročevalec, št. 13
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Predlog zakona o

UKREPIH

ZA

ODPRAVO

PREPREČITEV

ZEMELJSKIH

ODSEGA

POSLEDIC,

ŠIRJENJA

PLAZOV

IN

USTALITEV

VEČJEGA

(ZUOPZP)

- hitri postopek - EPA 443 - III
Solčava ter v letu 2001 plaz Šmihelj v občini Nova Gorica,
plaz Strug v Občini Kobarid in plaz na cesti Klek - Loke v
občini Trbovlje. Za navedene plazove so izdelane tudi zasnove
ukrepov za stabilizacijo in preprečitev širjenja plazov. Ker je
po proženju nekaterih plazov minilo že več kot leto dni in ker
nezmanjšana ogroženost pred nadaljnjim plazenjem
predstavlja nepremostljivo oviro normalnemu življenju v
naseljih v neposredni bližini vplivnega območja plazov, je
ukrepanje v letu 2002 nujno in neizogibno.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-2511-0106
Številka: 224-14/2001-1
Ljubljana, 11.02.2002
Vlada Republike Slovenije je na 121. dopisni seji dne 11.2.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O UKREPIH ZA ODPRAVO
POSLEDIC, PREPREČITEV ŠIRJENJA IN USTALITEV
ZEMELJSKIH PLAZOV VEČJEGA OBSEGA,

Hkrati Vlada Republike Slovenije umika predlog zakona o
ukrepih za odpravo posledic, preprečitev širjenja in ustalitev
zemeljskih plazov večjega obsega, ki ga je poslala z dopisom
št. 224-14/2001-1 z dne 31.12.2001.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se uvrsti na 13. sejo Državnega zbora
Republike Slovenije dne 19.2.2002.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o ukrepih za odpravo
posledic, preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov
večjega obsega obravnava po hitrem postopku, ker to
zahtevajo izredne potrebe države.

- mag. Janez Kopač, minister za okolje in prostor,
- mag. Radovan Tavzes, državni sekretar v Ministrstvu za
okolje in prostor,
- Sonja Beseničar, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za okolje in prostor.

Razlog za takojšnjo obravnavo in sprejem predlaganega
zakona je izjemno velik obseg ukrepov, ki je predviden za
odpravo posledic in stabilizacijo ter preprečitev širjenja štirih
zemeljskih plazov večjega obsega, ki so se sprožili po močnem
jesenskem deževju leta 2000 plaz Stovže v občini Bovec,
Slano blato v občini Ajdovščina in Macesnikov plaz v občini

14. februar 2002

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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in nemoteno nadaljuje v naslednjih proračunskih letih, ker gre pri
izvedbi teh ukrepov za praviloma dolgotrajen postopek.

I.UVOD
1.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

2.1 Plaz Stovže v občini Bovec:
Program za sanacijo razmer nastalih po plazu Stovže pod
Mangartom je podrobneje predstavljen v Poročilu o uresničevanju
zakona za odpravo posledic plazu Stovže v občini Bovec in plazov
večjega obsega, nastalih na območju Republike Slovenije po 15.
oktobru 2000 (Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije,
št.66/01).

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999) določa, da
se sredstva proračunske rezerve uporabljajo tudi za odhodke,
nastale kot posledica izrednih razmer, kot so zlasti poplave, suša,
požar, potres in druge naravne nesreče. S pooblastilom Državnega
zbora RS lahko vlada odloča o uporabi rezerve za naštete namene
do zneska, določenega z zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije, sicer pa o sredstvih za pomoč pri odpravi
posledic naravne nesreče odloča Državni zbor RS s posebnim
zakonom ob vsakokratni naravni nesreči. S posebnim zakonom
se vsakokrat določajo tudi upravičenci, način uporabe ip
dodeljevanja teh sredstev ter nadzor nad njihovo porabo.

Program za sanacijo razmer nastalih po plazu Stovže pod
Mangrtom je pripravljen s ciljem zmanjševanja ogroženosti doline
reke Koritnice in je štirileten. Glavni vzrok takšnega pristopa k
sanaciji nastalih razmer je spoznanje, da je plaz Stovže pod
Mangartom aktiven in v katastrofalnih razmerah samo s tehničnimi
sredstvi težko obvladljiv. Z vidika današnjega poznavanja razmer
se ne more zagotavljati popolne in dokončne sanacije. Ocenjuje
se, da bodo ukrepi, izvedeni v skladu s predlaganim programom,
konec leta 2004 nudili ustrezno varnost ljudem in premoženju v
primeru tehnično obvladljivih razmer, to je v primeru 100-letne
visoke vode, splazitev do približno 700.000 m3 mas na pobočju
Stovže in posledično murastega toka do prostornine 500.000 m3.

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 34. redni seji,
septembra 1995, sprejel sklep, s katerim je naložil Vladi RS, da
pripravi in predloži Državnemu zboru predlog sistemskega zakona
o odprayi posledic naravnih nesreč.
Prvo branje sistemskega zakona iz prejšnjega odstavka je bilo
opravljeno in Vlada Republike Slovenije je že vložila v Državni
zbor Republike Slovenije gradivo za drugo branje, za katerega
pa je tudi podala predlog, da se ga umakne iz nadaljnje obravnave.
Predlog zakona je treba temeljito preurediti predvsem zaradi v
zadnjem obdobju sprejetih predpisov na področju državnih
pomoči, pa tudi zaradi dveh v Državnem zboru že sprejetih
interventnih zakonov o dodelitvi državnih pomoči za odpravo
posledic naravnih nesreč, katerih vsebina celovito ureja pomoč
pri odpravi posledic dveh naravnih nesreč: potresa in suše. Vsebini
teh dveh zakonov je treba vsekakor vnesti v sistemski zakon,
saj so načini dodeljevanja državne pomoči po teh zakonih že
preizkušeni in so se izkazali za povsem primerne pri
vzpostavljanju normalnih razmer po naravnih nesrečah večjega
obsega.

Za absolutno varnost bi bila potrebna znatno večja sredstva, ki
pa so ekonomsko vprašljiva. Če bi prišlo do tehnično neobvladljivih
razmer, pa bo zagotovljena varnost ljudi z nadgradnjo alarmnega
sistema s sistemom za zgodnje opozarjanje na meteorološke in
hidrološke razmere.
2.2 Plaz Slano blato
Plaz Slano blato se nahaja na pobočju Čavna nad osrednjim
delom naselja Lokavec v občini Ajdovščina. Odlom je opažen
22.11.2000. Po oceni strokovnjakov pa je plazenje pričelo tri ali
štiri dni prej, kot posledica obilnih padavin v mesecu novembru.

Močno deževje v letu 2000 je povzročilo plazenje štirih plazov
večjega obsega: plaz Stovže v občini Bovec, Slano Blato v občini
Ajdovščina in Macesnikov plaz v občini Solčava. Pri vseh je že
končana tako imenovana interventna faza ukrepov odprave
posledic plazov, to je, da je zagotovljeno za varnost ljudi in
njihovega premoženja, plazenje je pod stalnim nadzorom in
izdelane so zasnove za izvedbo ukrepov preprečitve njihovega
širjenja.

Zgornji odlomni rob plazu se nahaja na nadmorski višini 600 m,
širina plazečega območja je v zgornjem delu cca 300 m, v
nadaljevanju 100 do 200 m, glede na konfiguracijo terena. Dolžina
plazu je 1.100 metrov in se sedaj nahaja cca 500 m od naselja.
Plaz se je začasno zaustavil na trdem grebenu iz peščenjaka.
Zaradi kopičenja Zemljine in velikih pritiskov splazele mase v
ozadju se je plaz razcepil v dva kraka in obšel greben. Levi krak
je napredoval hitreje in se je podaljšal za cca 300 m medtem, ko
je desni krak napredoval počasneje in se je v istem časovnem
obdobju podaljšal za 100 m. Strokovna ocena obsega splazele
zemljine, ki je v gibanju znaša cca 700.000 m3 ter se ob deževnem
vremenu in dodatnem trganju zemljine na zgornjem odlomnem
robu povečuje.

V letu 2001 pa sta se sprožila dodatno dva plazova večjega
obsega: plaz Smihelj nad Ozeljanom v občini Nova Gorica in plaz
Strug v občini Kobarid.
Sredstva, ki so potrebna za izvedbo ukrepov stabilizacije in
preprečitve širjenja teh štirih plazov pa daleč presegajo višino, ki
jo lahko po predpisih o javnih financah v obliki državne pomoči
Vlada RS nameni za odpravo posledic naravnih nesreč. Stroške
za izvedbo ukrepov preprečitve širjenja plazov večjega obsega,
ki so se sprožili v letu 2000 in 2001, lahko opredelimo za izjemne,
ki jih bo treba zagotavljati v proračunu naslednjih štirih let na
podlagi predlaganega zakona.

Dne 22.03.2001 je Vlada Republike Slovenije s sklepom št.: 22407/2000-3 sprejela Program nujnih ukrepov za preprečitev širjenja
plazu Slano blato v občini Ajdovščina s predlogom nadaljnjih
aktivnosti za trajno sanacijo.
Upoštevajoč stanje na terenu je dne 26.9.2001 Vlada Republike
Slovenije s sklepom štev: 224-11/2001-8 odločila, da je nujno
potrebno izvesti poleg

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj predloga Zakona o ukrepih za odpravo posledic, preprečitev
širjenja in ustalitev zemeljskih plazov večjega obsega (v nadaljnjem
besedilu: Predlog zakona) je zagotovitev sredstev ter ureditev
njihove uporabe v okviru sredstev državnega proračuna, tako
da se ukrepanje pri preprečevanju širjenja plazov večjega obsega,
ki so se sprožili v letih 2000 in 2001, lahko prične še v letu 2002
poročevalec, št. 13

-

vzpostavitve sistema opazovanja vplivnega območja plazu .
nujnih ukrepov za preprečitev širjenja plazu - odvodnjavanje
priprave projektnih nalog za terenske raziskave in izvedba
terenskih raziskav

tudi naslednja interventna dela:
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odvoz materiala,
oblikovanje površine plazišča,
odvodnjavanje.

V 1.000 SIT
LETO
SLANO
BLATO

V letu 2002 do 2005 je potrebno nadaljevati s sanacijskimi deli,
katerih podlaga so nadaljnje raziskave za pripravo projektov PGD
PZI za pregrupacijo zemeljskih mas, nadaljevanje odvodnjavanja,
odvoza plazine ter vzdrževanje pretočnosti potoka Grajšček.

2002
235.500

2003
2004
323.000 "340.000

2005
50.000

948.500

del plazine ponovno širi in izriva mase tam odloženega fosilnega
plazišča na globini cca. 14.00 m pod površino. Ker je na območju
do prvih objektov v zaselku Podolševa le še cca. 300,00 m in na
tej potencialni poti ne pričakujemo dodatnih ovir, ki bi upočasnile
napredovanje plazišča, je stopnja ogroženosti objektov že tolikšna,
da je bila nujna vzpostavitev sistema za alarmiranje krajanov.

2. 3 Macesnikov plaz
Obsežno plazišče dolžine cca. 3.000,00 m in širine do 200,00 m
se je aktiviralo pred približno desetimi leti. V obdobju od 1.1994 do
1.2001 je podjetje PUH iz Ljubljane na plazišču opravljalo gradbena
dela pri urejanju površinskega odvodnjavanja in preoblikovanja
površja.

Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 22.03.2001 s sklepom
št. 224-07/2000-sprejela program nujnih ukrepov za preprečitev
širjenja Macesnikovega plazu v občini Solčava, s predlogom
nadaljnjih aktivnosti za trajno sanacijo.
/
V programu so bili določeni potrebni ukrepi, ki jih je možno izvesti
v letu 2001, z namenom pridobitve ustreznih geoloških in
geotehničnih podlag za pripravo tehnične dokumentacije za
izvedbo trajne sanacije, ter preprečitve širjenja plazu z izvedbo
površinskega odvodnjavanja, ter postavitve alarmnega sistema
pred čelom plazu za pravočasno obveščanje in opozarjanje o
premikih plazu, v skupni vrednosti 142.654.964,00 tolarja.

Izvedena dela so bila neuspešna, ker se je plazišče v tem obdobju
nekajkrat povečalo in sedaj neposredno ogroža zaselek
Podolševa, kraj Solčava in okolje v širšem smislu.
Prve obsežnejše geotehniške raziskave plazišča so bile izvedene
v letu 2000. Rezultati teh raziskav so pokazali, da je plazišče
bistveno obsežnejše in zahtevnejše kot je bilo mogoče pričakovati
na osnovi predhodno pridobljenih terenskih podatkov. V letu 2000
po ustanovitvi SO so bile izvedene dodatne geotehniške-raziskave,
ki kažejo, da je na pobočju med Olševo in Hudo pečjo odloženo
fosilno plazišče izjemnih dimenzij dolžine 3.000,OOm, širine do
350,OOm in globine do 48,OOm. Ocenjena prostornina fosilne plazine
znaša > 6.000.000,00 m3.

Dosedanji rezultati raziskav kažejo na to, da je plaz ne samo
aktiven, pač pa da se širi in da so bili vsi dosedaj izvedeni ukrepi
nujni, vsi tisti, ki pa zaradi takih ali drugačnih vzrokov niso bili
izvedeni v programu pa jih je potrebno izvesti v letih 2002 - 2005
in sicer predvsem:
izdelavo projektne dokumentacije, površinsko odvodnjavanje,
izvedbo globokih drenaž , varovalni objekt, pregradni objekt,
ureditev potoka, ureditev plazišča, obnovo državnih cest, most
na panoramski cesti.

V sedanjem stanju je aktiviran le del aktivne plazine prostornine
do 3.000.000,OOm3. Globina aktivnega plazenja na zgornjem delu
nad serpentino RC znaša od 5,00 do 12,00 m medtem, ko globina
spodnjega dela aktivne plazine dosega globine do 22,00 m.
Plazina je v celoti zasičena z vodo tef je v stanju stalnega gibanja,
ki se je nekoliko upočasnilo le v sušnih poletnih mesecih.
Rezultati zadnjih terenskih meritev kažejo, da se zlasti zahodni

v 1.000 SIT
LETO
MACESNIK

2002
309.120

2003
670.660

2005
374.900 2.123.180

Vzrok nastanka kamninskega podora Zastruga in zemljinskega
plazu Strug lahko poiščemo v neugodni lokalni geološki zgradbi.
Vrhove grebena Planice in zgornjega dela pobočja Zastruga gradijo
rdečkasti laporasti apnenci. Ker vsebujejo lapornato komponento
so močno občutljivi na preperevanje. Ti lapornati apnenci so bili
tektonsko narinjeni na flišne sedimente. Pri narivanju so bili zaradi
tektonsko povzročenih notranjih napetosti močno poškodovani,
tako da so na gosto razpokani v več različno usmerjenih
razpoklinskih sistemov. Kamnina zato razpada v manjše bloke in
kose, ki se tudi sedaj intenzivno krušijo iz brežine.

2.4 Plaz Strug v naselju Koseč - občina Kobarid
Kamninski podor se je zgodil dne 19.12.2001 iz območja Zastruga
pod Planico v strugo potoka Brusnik (glej gornji prečni profil). Pri
tem je podorni material, ki je zdrsel iz območja podora obremenil
nanešene in preperele sedimente na pobočju nižje in s tem sprožil
sekundarni klasični zemljinski plaz, ki je v dolžini 350 m zasul
strugo potoka Brusnik. Premik sekundarnega plazu je bil preko
50 m na njegovem robu. Po grobi oceni je količina plazečega
materiala 250.000 m3.
14. februar2002
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Pod narivno ploskvijo nastopajo kredni fliši, sestavljeni iz plasti
peščenjakov in laporjev, ki se med seboj ritmično menjajo. Tudi ti
so ob narivu tektonsko močno poškodovani. K dodatni prizadetosti
kamnin je doprineslo tudi površinsko preperevanje. Procesi
preperevanja so povzročili, da je teža površinskih kamninskih
slojev presegla strižno trdnost na kritični ploskvi in nastal je
kamninski podor.
Kamninske mase, ki so se zrušile iz območja Zastruge so padle
na že labilen teren, ki ga v podlagi sestavljajo fliši, ki pa so na
mestu, ki jih je obremenil podomi material, bili prekriti, po oceni od
5 do 10 m debelo plastjo gručnatih nanosov potoka Brusnik,
ledeniških moren in zaglinjeno preperino fliša.Ta zemljinska masa
je skupaj s prodornim materialom zdrsela v grapo potoka kot
zemljinski plaz in jo zasula. Po začetnem drsenju se je zemljinski
plaz ustavil predvsem zaradi sušnega vremena in zaledenelosti
potoka Brusnik in je tako splazela masa ostala skoraj suha. Sedanji
pretok vode po tektonsko nastali grapi potoka Brusnik je v
spodnjem delu med 3-5l/s, ob intenzivnih padavinah pa lahko
naraste preko 1 m3/s. Kjer se začenja sekundarni zemeljski plaz
je teren zamočvirjen. Višje nad tem območjem opazujemo skoraj
suhe izvire.
Ob spomladanskih padavinah se lahko pričakuje nadaljnje gibanje
sekundarnega zemljinskega plazu po strugi potoka naprej, ko se
bo sedaj suhi splazeli material razmočil. Ob močnejših padavinah
se bo odrazil hudourniški značaj potoka Brusnik, ki bo iz območja
plazu odnašal material v večjih količinah in ga odlagal na območju
vasi, kjer se nagib terena zmanjša. Ob tem bodo ogrožene hiše
ob potoka v vasi Koseč - 22 stanovanjskih objektov -18 naseljenih
ter naselje Ladro z več kot 50 stanovanjskimi objekti.

premoženje v vasi Koseč. Preventivno so bili prebivalci izseljeni
iz ogroženih hiš, odrejeno je bilo opazovanje, opravljen je bil ogled
plazišča z dežurnim geologom, prepovedan je dostop za
nepoklicane opazovalce do plazišča.
Vlada Republike Slovenije je na svoji seji, dne 24.01.2002, že
zagotovila sredstva za nujne ukrepe za zavarovanje življenja na
prizadetem območju.
Ocena stroškov sanacije oziroma preselitve vasi znaša
250.000.000 tolarjev.
2.5 Plaz Šmihelj nad Ozeljanom v občini Nova Gorica
Plaz Šmihelj se je po poročilu Občine Nova Gorica sprožil v letu
2000. Poškodoval je objekt Šmihelj 50 in 51 ter starejši nenaseljen
objekt ob cesti Šmihelj. Zgornji rob se je aktiviral na cerkvenem
dvorišču, kjer je bil opazen premik spodnjega zidu in znižano
dvorišče. Močno sta poškodovana dva objekta tik pod cerkvenim
dvoriščem. Razpoke na in v objektih kažejo, da se poškodbe
večajo ter da je potrebna sanacija celotnega območja.
Ocenjeno je, da je potrebna takojšnja izselitev objektov. Cesta
med obema plazovoma je poškodovana do take mere, da je
onemogočen težji promet in dostava do naselja. Izdelano je
geološko geotehnično poročilo, v izdelavi pa je projekt za izvedbo
PGD PZI.
Sanacija je ocenjena na 240.000.000 tolarjev.
3. OCENA FINANANČNIH SREDSTEV
Skupni stroški za sanacijo vseh štirih plazov velikega obsega so
v prehodnih določbah predloga zakona za obdobje 2002-2005
predvideni v naslednji višini:

Dne 22.11.2001 je bil aktiviran štab Civilne zaščite Kobarid, ki je
ustrezno situaciji ukrepal, da bi zavaroval življenja ljudi, živino in

Plaz
Stože
Slano blato
Macesnik
Plaz Strug
Plaz Šmihelj

2002
485.000
236.000
309.000
70.000
75,000
1.175.000

2003
1.750.000
323.000
671.000
80.000
60.000
2.884.000

2004
1.820.000
340.000
768.000
50.000
60.000
3.038.000

2005
1.380.000
50.000
375.000
50.000
45.000
1.900.000

Skupaj
5.435.000
949.000
2.123.000
250.000
240.000
8.997.000

*v 1.000 SIT

Sredstva v višini do 1.175,000.000 tolarjev se za izvajanje ukrepov
v letu 2002 zagotovijo v okviru sredstev proračunske rezerve v
letu 2002, za izvajanje ukrepov v letih 2003 do 2005 pa kot sredstva
pristojnih ministrstev v okviru državnega proračuna v tem obdobju.

poročevalec, št. 13

Sredstva za nadomestno gradnjo objektov, porušenih zaradi plazu
Stovže v Logu pod Mangrtom se zagotavljajo iz sredstev
proračunske rezerve skladno z določbami zakona o popotresni
obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS,
Št. 45/98, 67/98, 110/99 in 59/01).
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za izvajanje ukrepov) se zagotovijo v državnih proračunih
Republike Slovenije v obdobju od leta 2002 do leta 2005.

II. BESEDILO ČLENOV

(2) V proračunu Republike Slovenije se sredstva za izvajanje
ukrepov v letu 2002 zagotovijo v okviru sredstev proračunske
rezerve v letu 2002 do višine 1.175,000.000 tolarjev.

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(3) Sredstva za izvajanje ukrepov v letih 2003 do 2005 so
sredstva državnega proračuna v tem obdobju.

(1) Ta zakon določa obliko in način financiranja in dodeljevanja
sredstev državne pomoči v zvezi z izvajanjem ukrepov za
odpravo posledic, preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih
plazov na vplivnem območju določenih plazov večjega
obsega in ureja vprašanja povezana s pridobivanjem
nepremičnin, pripravo in sprejemom lokacijskega načrta in
izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo objektov na vplivnem
območju teh plazov.

(4) Višino sredstev za izvajanje ukrepov po tem zakonu se določi
• za vsak posamezni zemeljski plaz iz tretjega odstavka
prejšnjega člena vsako proračunsko leto posebej na podlagi
programa odprave posledic, preprečitev širjenja in ustalitev
plazov večjega obsega po tem zakonu.
(5) Program odprave posledic, preprečitev širjenja in ustalitev
plazov iz prejšnjega odstavka pripravi Ministrstvo za okolje
in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) v sodelovanju
z drugimi pristojnimi ministrstvi. Program sprejme vlada.

(2) Plazovi večjega obsega po tem zakonu so plazovi, ki so
povzročili ogrožanje življenja in premoženja ljudi v letih 2000
in 2001 in za katere je ministrstvo, pristojno za okolje, pripravilo
zasnovo programa preprečevanja širjenja in ustalitve, ter za
katere se je ocenilo, da vrednost odprave posledic presega
200.000.000,00 Sit.

3. člen
(1) Sredstva za izvajanje ukrepov pridobi za obnovo
infrastrukturnih objektov za to infrastrukturo pristojni državni
organ oziroma se jih dodeli občini, če gre za lokalno
infrastrukturo, kot poseben transfer iz državne ravni.

(3) Plazovi večjega obsega iz prejšnjega odstavka so:
-

Stovže v občini Bovec,
Slano blato v občini Ajdovščina,
Macesnikov plaz v občini Solčava,
plaz Strug v občini Kobarid in
plaz Šmihelj nad Ozeljanom v občini Nova Gorica.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se občini dodelijo
sredstva, če je za obnovo lokalne infrastrukture porabila svoja
sredstva proračunske rezerve v višini 1,5 % prejemkov
proračuna v proračunskem letu, v katerem se izvajajo ukrepi
po tem zakonu.

(4) Namen ukrepov za odpravo posledic, preprečitev širjenja in
ustalitev zemeljskih plazov na vplivnem območju plazov je:

(3) Pod pogoji, določenimi v 13., 14., 15., 16., 19. in 20. členu in po
postopku iz 21., 22. ter ob upoštevanju obveznosti iz 23. in
24. člena zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju
razvoja v Posočju (Uradni list RS, št. 45/98, 67/98, 110/99 in
59/01), se sredstva za izvajanje ukrepov dodelijo osebi
javnega ali zasebnega prava za obnovo zaradi plazu porušenih
ali poškodovanih objektov, ki so v njeni lasti, ali za nadomestno
gradnjo objektov, ki so v njeni lasti, če jih je treba zaradi
ogroženosti odstraniti iz vplivnega območja plazu.

1. preprečiti širjenje in ustaliti zemeljski plaz z izgradnjo
vodnogospodarskih in geotehničnih objektov (v nadaljnjem
besedilu: objekti vodnogospodarske infrastrukture) in
2. zagotoviti obnovo zaradi plazu poškodovanih objektov državne
in lokalne infrastrukture, kulturnih spomenikov in objektov,
namenjenih varstvu naravnih znamenitosti,
3. zagotoviti nadomestno gradnjo stanovanjskih in gospodarskih
objektov, ki jih je treba zaradi porušitve, poškodovanosti ali
neposredne ogroženosti obnoviti ali odstraniti iz vplivnega
območja zemeljskega plazu ali jih je treba odstraniti zaradi
gradnje infrastrukturnih objektov iz prejšnjih točk tega
odstavka.

(4) Pod pogoji, določenimi v 25. členu zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS, št.
45/98, 67/98, 110/99 in 59/01) pridobijo osebe zasebnega
prava za obnovo ali nadomestno gradnjo stanovanjskih
objektov posojila Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

(5) Geotehnični objekti iz 1. točke prejšnjega odstavka so objekti
za preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov ter objekti
za začasno ali trajno odlaganje Zemljine, ki nastaja kot odpadni
material pri gradnji ali obnovi objektov iz prejšnjega odstavka.

(5) Sredstva za izvajanje ukrepov se za obnovo ali nadomestno
gradnjo pridobi oziroma se jih dodeli v višini, ki jo je potrdila
vlada v programu odprave posledic in preprečitev širjenja
plazov.
(6) Za izvedbo obnove lokalne infrastrukture iz prvega odstavka
in za obnovo ali nadomestno gradnjo objektov iz drugega
odstavka tega člena je pristojno ministrstvo.

II. OBSEG IN VIRI SREDSTEV
2. člen

(7) Ministrstvo zagotovi svetovanje in pomoč pri načrtovanju in
projektiranju upravičencem do sredstev za izvajanje ukrepov
po tem zakonu ter gradbeni ter finančni nadzor pri obnovi in
nadomestni gradnji objektov iz prejšnjih odstavkov v breme
sredstev zagotovljenih po tem zakonu.

(1) Sredstva za izvedbo ukrepov za odpravo posledic,
preprečitev širjenja in ustalitev zemeljskih plazov na vplivnem
območju določenih plazov večjega obsega iz drugega
odstavka prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: sredstva
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4. člen

7. člen

(1) Izplačila za izvedbo ukrepov po tem zakonu v letu 2002
opravlja Ministrstvo za finance na podlagi dokumentacije, ki
jo predložijo uporabniki proračuna, v katerih pristojnost spada
izvedba posameznega dela programa po tem zakonu.

(1) Poročila o izvajanju programa odprave posledic plazov sprejme
vlada.
(2) Poročilo o izvajanju programa odprave posledic plazov predloži
vlada Državnemu zboru enkrat letno pred začetkom nove
gradbene sezone (meseca marca).

(2) Sredstva za izvajanje ukrepov v letih 2003 do 2005 so
sredstva:

IV.

ministrstva, če gre za gradnjo vodnogospodarske
infrastrukture, obnovo lokalne infrastrukture, obnovo Sli
nadomestno gradnjo objektov v lasti oseb zasebnega ali
javnega prava in dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada
Republike Slovenije, in
drugih ministrstev, če gre za obnovo infrastrukturnih objektov
ali drugih objektov, za katere zagotavljajo investicijska ali
investicijsko vzdrževalna sredstva.

GRADNJA OBJEKTOV NA VPLIVNEM OBMOČJU
PLAZOV
8. člen

(1) Objekti vodnogospodarske infrastrukture za preprečitev
širjenja plazov so infrastaikturni objekti državnega pomena.
(2) Gradnja objektov prometne infrastrukture, komunalne
infrastrukture in objektov vodnogospodarske infrastrukture
na vplivnem območju plazov je v javnem interesu.

(3) Vlada poroča o izplačilih sredstev za izvajanje ukrepov po
tem zakonu Državnemu zboru Republike Slovenije za vsako
proračunsko leto najkasneje tri mesece po izteku
proračunskega leta.

9. člen
III. PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC

Za pripravo in sprejem prostorskih aktov, pridobivanje zemljišč in
izdajo dovoljenj v zvezi z graditvijo infrastrukturnih objektov in
nadomestno gradnjo objektov, ki jih je treba zaradi ogroženosti ali
gradnje infrastrukturnih objektov odstraniti iz vplivnega območja
plazov, se uporabljajo veljavni predpisi s področja urejanja naselij
in drugih posegov v prostor, graditve objektov, stavbnih zemljišč,
geodetskih zadev, ter drugih predpisov, če ta zakon ne določa
drugače.

5. člen
(1) S programom odprave posledic, preprečitve širjenja in
ustalitve plazov (v nadaljnjem besedilu: program odprave
posledic plazov) se za posamezni zemeljski plaz iz drugega
odstavka 1. člena tega zakona zagotovijo sredstva za
izvajanje ukrepov in določijo nosilci za:

10. člen

izvedbo programa priprave lokacijskega načrta za
infrastrukturne objekte na vplivnem območju plazu,
izdelavo projektov za izvedbo gradbenih del in
izvedbo posameznih ukrepov.

(1) Urbanistična podlaga za graditev prometne infrastrukture
lokalnega pomena, komunalne infrastrukture in za
nadomestno graditev objektov, ki jih je treba zaradi ogroženosti
ali graditve infrastrukturnih objektov odstraniti iz vplivnega
območja plazov, je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.

(2) Če je treba zaradi gradnje infrastrukturnih objektov ali
nadomestne gradnje objektov, ki jih je treba odstraniti iz
vplivnega območja plazu, nadomestiti veljavne občinske
prostorske izvedbene akte, mora program odprave posledic
plazov vsebovati tudi program priprave sprememb in izdelavo
sprememb teh občinskih prostorskih aktov.

(2) Urbanistična podlaga za graditev infrastrukturnih objektov
državnega pomena so poleg lokacijskega načrta po tem
zakonu (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt) tudi sprejeti
lokacijski načrt po določbah 45.a do 45.j člena zakona o
urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS,
št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90,
18/93, 47/93, 71/93 in 47/97 - v nadaljnjem besedilu ZUN) in
prostorski izvedbeni akti lokalne skupnosti, če je s programom
odprave posledic plazov v tem okviru določeno ureditveno
območje infrastrukturnih objektov državnega pomena.

6. člen
(1) Naloge v zvezi s pripravo predloga programa odprave posledic
plazov in z njegovim izvajanjem opravlja komisija (v nadaljnjem
besedilu: komisija za plazove), ki jo na predlog ministrstva in
drugih pristojnih ministrstev imenuje vlada. Strokovna opravila
za komisijo za plazove opravlja ministrstvo.

(3) Pripravo spremembe prostorskega izvedbenega akta lokalne
skupnosti iz prvega odstavka tega člena naroči občina v
breme sredstev zagotovljenih po tem zakonu.

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so predvsem:
1. priprava predloga programa odprave posledic plazov za
odločitve vlade o razdelitvi sredstev za izvajanje ukrepov,
2. spremljanje izvajanja programa odprave posledic plazov in
porabe sredstev za izvajanje ukrepov,
3. izdelava poročila o izvajanju programa odprave posledic
plazov v posameznem proračunskem obdobju in za celotno
obdobje trajanja programa in
4. izdelava poročila o porabi sredstev za izvajanje ukrepov na
vplivnem območju plazov v posameznem proračunskem
obdobju in za celotno obdobje izvajanja ukrepov.
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11. člen
(1) Pooblaščeni investitor države za gradnjo objektov državne
prometne infrastrukture je Direkcija Republike Slovenije za
ceste oziroma Direkcija za železniški promet, za objekte
vodnogospodarske infrastrukture pa Agencija Republike
Slovenije za okolje.
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(3) Če se ukrepi odprave posledic plazu nanašajo tudi na
prometno infrastrukturo državnega pomena, minister,
pristojen za prostor, pripravi program priprave lokacijskega
načrta v soglasju z ministrom, pristojnim za promet.

(2) Pooblaščeni investitor opravlja naloge v zvezi s prostorskim
planiranjem in urbanističnim načrtovanjem, finančnim
inženiringom, pridobivanjem nepremičnin ter pripravlja,
organizira in vodi graditev in obnovo objektov na vplivnem
območju plazov. Pooblaščeni investitor tudi vlaga zahteve za
uvedbo postopka ureditve meje oboda in parcelacijo obodnih
parcel ureditvenega območja infrastrukturnih objektov
državnega pomena.

(4) Program priprave lokacijskega načrta sprejme Vlada
Republike Slovenije z odlokom. Odlok vsebuje tudi seznam
parcel na vplivnem območju plazu in območju infrastrukturnih
objektov državnega pomena.

12. člen

15. člen

(1) Lokacijski načrt se sprejme za območje infrastrukturnih
objektov državnega pomena vsakega od zemeljskih plazu
večjega obsega po tem zakonu.

(1) Z dnem uveljavitve uredbe o programu priprave lokacijskega
načrta velja na ureditvenem območju lokacijskega načrta do
njegovega sprejema prepoved prometa z zemljišči in prepoved
spreminjanja mej obstoječih parcel, prepoved spreminjanja
obstoječe namenske rabe prostora ter prepoved graditve,
razen tekočih vzdrževalnih del na obstoječih objektih in
napravah.

(2) Kadar je osnutek lokacijskega načrta za mejni prehod skladen
z veljavnimi prostorskimi sestavinami dolgoročnega in
srednjeročnega planskega akta Republike Slovenije se šteje,
da so s sprejemom lokacijskega načrta za območje
infrastrukturnih objektov državnega pomena po postopku, ki
je določen s tem zakonom, spremenjene in dopolnjene
prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
planskega akta občine, v delu in za območje, ki ga določa
lokacijski načrt po tem zakonu.

(2) Po objavi odloka o programu priprave lokacijskega načrta se
na predlog pooblaščenega investitorja prepovedi iz prejšnjega
odstavka zaznamujejo v zemljiškem katastru in katastru stavb
ter zemljiški knjigi. Zaznamek se vpiše v zemljiški kataster in
kataster stavb kot gostujoči podatek. Zaznamek vsebuje
podatek o objavi in veljavnosti odloka.

13. člen

(3) V času izvajanja programa priprave lokacijskega načrta se
na ureditvenem območju lokacijskega načrta lahko izvajajo
pripravljalna dela, kot je izvajanje meritev pomikov plazu in
geoloških raziskav zemljišča, ureditev meja in parcelacija
zemljišč ter druga merjenja in cenitev nepremičnin ter podobno.

(1) Lokacijski načrt vsebuje najmanj:

-

meje območja vplivnega območja plazu in območja
infrastrukturnih objektov državnega pomena, ki jih obravnava,
parcelacijski načrt z mejo ureditvenega območja
infrastrukturnih objektov državnega pomena in vplivnega
območja plazu,
seznam parcel na območjih iz prejšnje alinee in podatke o
njihovih lastnikih in imetniki drugih stvarnih pravic,
ureditveno situacijo z namensko rabo površin, s prikazom
vseh objektov in naprav, njihove lege, funkcije in gabaritov,
rešitve v zvezi z oblikovanjem in vplivi na okolje,
infrastrukturne ureditve in ureditve skupnih površin.

16. člen
(1) Pripravljalna dela iz prejšnjega člena se lahko pričnejo izvajati
znotraj ureditvenega območja lokacijskega načrta, ko Vlada
Republike Slovenije sprejme program priprave lokacijskega
načrta.
(2) Kadar se območje infrastrukturnih objektov ureja s
prostorskim izvedbenim aktom lokalne skupnosti, se prične
s pripravljalnimi deli iz prejšnjega člena po ugotovitvi javne
koristi.

(2) Lokacijski načrt se izdela na temeljnih topografskih načrtih in
katastrskih načrtih. Ustreznost uporabe geodetskih podlag
potrdi pristojni organ.

(3) Izvajalec pripravljalnih del pisno obvesti lastnika oziroma
uporabnika nepremičnine najmanj 3 dni pred začetkom
izvajanja teh del.

(3) Lokacijski načrt določi tudi odstopanja od funkcionalnih,
oblikovalskih in tehničnih rešitev, ki so dopustne pri pripravi
projektov in se lahko podrobneje določijo v postopku za
pridobitev enotnega dovoljenja.

(4) Lastniki oziroma uporabniki zemljišč morajo dovoliti dostop
na svoja nepremičnine osebam, ki se na podlagi pogodb za
izvajanje pripravljalnih del izkažejo z ustreznim pooblastilom
pooblaščenega investitorja države.

(4) Izvedba postopkov ureditve mej oboda vplivnega območja
plazu, območja infrastrukturnih objektov državnega pomena
in parcelacij zemljišč oboda ter izdelavo elaboratov v teh
postopkih naroči ministrstvo v breme sredstev zagotovljenih
po tem zakonu.

(5) Lastniku oziroma uporabniku nepremičnine, ki mu je zaradi
pripravljalnih del nastala škoda, plača odškodnino pooblaščeni
investitor države.

14. člen
17. člen

(1) Lokacijski načrt po tem zakonu pripravlja ministrstvo.

(1) Pravna podlaga za postopek ureditve meje oboda in
parcelacijo obodnih parcel je program priprave lokacijskega
načrta.

(2) Minister, pristojen za prostor, na pobudo pooblaščenega
investitorja pripravi predlog programa priprave lokacijskega
načrta in v njem podrobneje določi vsebino lokacijskega
načrta, naloge in njihove nosilce pri pripravi in izvedbi
lokacijskega načrta, organe in organizacije, ki dajejo mnenja
in soglasja k lokacijskemu načrtu ter roke v postopku izdelave
lokacijskega načrta.
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(2) Vlagatelj zahteve za uvedbo postopka ureditve meje oboda
in parcelacijo obodnih parcel je pooblaščeni investitor države.
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(3) Parcelacija se izvede na podlagi izdelanih parcelacijskih
načrtov.

pomena in je zanj sprejet lokacijski načrt, ki ga je sprejela
Vlada Republike Slovenije.

(4) Nenavzočnost predpisano vabljenih lastnikov oziroma
uporabnikov v postopku ureditve mej in parcelacije ali njihovo
nestrinjanje s tako izvršenim zamejničenjem ne zadrži
postopka za evidentiranje mej oziroma izvedbo sprememb
glede novo nastalih mej v zemljiškem katastru in ustreznih
zaznamb v zemljiški knjigi.

(2) Javna korist je izkazana, kadar je razlastitev nepremičnine
potrebna zaradi gradnje infrastrukturnega objekta državnega
pomena in je urbanistična podlaga zanj prostorski izvedbeni
akt lokalne skupnosti, tudi z uredbo Vlade Republike Slovenije,
ki določa ureditveno območje infrastrukturnih objektov
državnega pomena.

(5) Postopki po določbah tega člena se štejejo za nujne.

(3) Za nepremičnine iz prejšnjega odstavka se štejejo zemljišča
in objekti na vplivnem območju plazu, na katerih je predvidena
graditev infrastrukturnih objektov, in objekti, ki jih je treba
zaradi obnove ali gradnje infrastrukturnih objektov odstraniti.

18. člen
(1) Osnutek lokacijskega načrta mora biti javno razgrnjen 15 dni
na sedežu ministrstva ter v občinah, kjer se nahaja vplivno
območje plazu, ki je predmet urejanja z lokacijskim načrtom.
K osnutku lokacijskega načrta je treba pridobiti mnenja občin.

(4) Za nepremičnine iz drugega odstavka se ne štejejo objekti, ki
so zaradi plazenja porušeni ali poškodovani ali jih je treba
zaradi ogroženosti odstraniti iz vplivnega območja plazu in
za katere so sredstva za premestitev ali obnovo zagotovljena
po določbah 3. člena tega zakona.

(2) V času javne razgrnitve se opravi javna obravnava osnutka
lokacijskega načrta. O javni razgrnitvi ter o kraju in, času
javne obravnave se javnost obvesti z objavo v uradnem
glasilu in na krajevno običajen način.

(5) Elaborat za ugotovitev javne koristi za razlastitev nepremičnin
iz drugega odstavka mora vsebovati:

(3) Pripombe in predloge iz javne razgrnitve in obravnave
osnutka lokacijskega načrta, skupaj s svojim mnenjem pošljejo
občine v katerih je ta razgrnjen ministru, pristojnemu za okolje
in prostor, najkasneje v roku 15 dni po končani javni razgrnitvi,
sicer se šteje, da na osnutek lokacijskega načrta ni pripomb.
O utemeljenosti pripomb odloči Vlada Republike Slovenije na
predlog pristojnega ministra v roku 15 dni.

-

(4) Če je bil program priprave lokacijskega načrta pripravljen v
soglasju z ministrom, pristojnim za promet, pripravita predlog
o utemeljenosti pripomb iz prejšnjega odstavka oba ministra,
ki sta program priprave lokacijskega načrta sprejela.

izvleček iz prostorskega izvedbenega akta občine,
parcelacijski načrt z mejo ureditvenega območja lokacijskega
načrta,
seznam parcel na ureditvenem območju s površinami in
podatki o njihovih lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic
in
obrazložitev javne koristi.
i'*
21. člen

(1) Po uveljavitvi odloka o programu priprave lokacijskega načrta
ali po uveljavitvi uredbe Vlade Republike Slovenije iz odločitvi
. vlade iz šestega odstavka 18. člena tega zakona se lastnikom
nepremičnin, katerih razlastitev je potrebna za izvedbo
ukrepov po tem zakonu, predlaga sklenitev pogodbe zaradi
odkupa njihovih nepremičnin, v vrednosti, ki jo oceni sodni
cenilec.

(5) Po javni razgrnitvi pripravljavec dopolni osnutek lokacijskega
načrta ter nanj pridobi soglasja in mnenja, predpisana z
zakonom ali programom priprave lokacijskega načrta. Pristojni
morajo dati ali odkloniti soglasje oziroma mnenje v 15. dneh
po prejemu dopolnjenega osnutka lokacijskega načrta, sicer
se šteje, da je soglasje oziroma mnenje dano. V primeru
odklonitve soglasja oziroma izdaje odklonilnega mnenja morajo
biti navedene konkretne določbe veljavnih predpisov in drugih
pravnih aktov oziroma uradnih listin ter izkazati konkreten
dejanski stan, na katerih temelji taka odločitev, sicer se ga ne
upošteva. Soglasjedajalec ne sme odreči soglasja zaradi
opustitve pogoja, ki ni določen z zakonom.

(2) Če se lastnik nepremičnine ne strinja s predlagano cenitvijo
mora v roku 30 dni v pisni obliki to sporočiti investitorju. Na to
mora biti lastnik nepremičnine izrecno opozorjen ob vročitvi
ponudbe za odkup njegove nepremičnine in cenitve.
(3) Ugovori lastnika na vročeno cenitev se takoj preverijo z
drugim cenilcem.

(6) Vlada Republike Slovenije izda uredbo, s katero sprejme
lokacijski načrt. Ta uredba začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS.

(4) Če se lastnik nepremičnine ne strinja tudi z drugo cenitvijo
(preveritev prve cenitve) mora v roku 30 dni v pisni obliki to
sporočiti investitorju. Na to mora biti lastnik nepremičnine
izrecno opozorjen ob vročitvi druge cenitve.

19. člen

(5) Za vračanje spisov po določbah tega člena se uporabljajo
predpisi, ki določajo način vračanja v upravnem postopku.

Na območju lokacijskega načrta z njegovo uveljavitvijo prenehajo
veljati državni in občinski prostorski planski in izvedbeni akti, kar
ugotovi vlada v uredbi iz prejšnjega člena.
V.

22. člen
(1) Pri iskanju ustreznega nadomestnega kmetijskega zemljišča
oziroma gozda za kmete, ki so upravičeni do državne pomoči
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, se mora
kot ponudnik zemljišč vključiti Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije, če gre za zemljišča, ki mejijo na
zemljišča vplivnega območja plazu ali na zemljišča, ki so v
lasti lastnika nepremičnin iz prejšnjega člena.

PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN ZA GRADNJO
OBJEKTOV NA VPLIVNEM OBMOČJU PLAZU
/

, •'
20. člen

(1) Javna korist je izkazana, če je razlastitev nepremičnine
potrebna zaradi gradnje infrastrukturnega objekta državnega
poročevalec, št. 13
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(2) Pri izbiri nadomestnih zemljišč, je treba upoštevati pravice
dejanskih uporabnikov teh zemljišč, ki izvirajo iz drugih
predpisov.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka pooblaščeni investitor lahko
poda predlog za razlastitev in o tem obvesti lastnika zemljišča.
Obvestilo mora biti lastniku zemljišča osebno vročeno.

(3) Listine v zvezi z možnostjo razpolaganja z zemljišči, ki naj bi
bila ponujena kot nadomestno zemljišče, glede na določbe
zakona o denacionalizaciji, priskrbi investitor.

(3) Postopek za razlastitev nepremičnine se lahko uvede po
ugotovitvi javne koristi.
VI. DOVOLJEVANJE POSEGOV V PROSTOR

23. člen
27. člen

(1) Če je zaradi izvajanja ukrepov za odpravo posledic plazu na
vplivnem območju posameznega plazu treba porušiti določen
objekt, ki ni objekt, za katerega obnovo ali nadomestno gradnjo
so zagotovljena sredstva po določbah 3. člena tega zakona,
mora investitor lastniku takega objekta zagotoviti pravično
odškodnino. Odškodnino določi sodni cenilec.

(1) Za gradnjo infrastrukturnih objektov na vplivnem območju
plazov po določbah tega zakona se izda enotno dovoljenje.

(2) Pri določanju odškodnine se odškodnini, določeni po drugih
predpisih, doda vrednost, ki lastniku objekta zagotavlja
nadomestni objekt v enaki velikosti, funkciji in kvaliteti gradnje,
skladno z veljavnimi standardi in predpisi.

28. člen

(2) Enotno dovoljenje za gradnjo iz prejšnjega odstavka izda
ministrstvo, pristojno za urejanje prostora.

(3) Če se z lastnikom nepremičnine doseže sporazum o
nadomestni gradnji objekta, nosi investitor stroške projektne
in druge tehnične dokumentacije ter plačilo odškodnine za
spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča oziroma
gozda.

V zahtevi za izdajo enotnega dovoljenja, mora pooblaščeni
investitor države navesti osnovne podatke o naravnih lastnostih,
grajenih strukturah in obremenitvi okolja na določenem območju,
velikosti, namenu in zmogljivosti objekta, o prostorskem
izvedbenem aktu ter priložiti dokazilo, da ima pravico graditi na
zemljišču ali drugače posegati v prostor.

24. člen

29. člen
p
(1) V upravnem postopku izdaje enotnega dovoljenja se
podrobnejši lokacijski pogoji in drugi pogoji za izdelavo projekta
za pridobitev enotnega dovoljenja določijo na obravnavi, kadar
ti niso podrobno določeni v lokacijskem načrtu. Obravnava
se praviloma opravi na kraju samem (v nadaljevanju: lokacijska
obravnava).

(1) Če se z lastnikom nepremičnine, ki jo je treba pridobiti, doseže
sporazum za nadomestilo v naravi, je treba razpoložljive
nadomestne nepremičnine poiskati na trgu oziroma sprejeti
ponudbo za nepremičnino, ki jo predlaga lastnik.
(2) Pri iskanju nadomestne nepremičnine se upoštevajo zahteve
lastnika, katerega nepremičnino je treba pridobiti tako, da se
z nadomestno nepremičnino njegove razmere ne bodo
bistveno poslabšale v nobeni pomembni okoliščini in bo kar
najbolj ustrezala njegovim interesom.

(2) Obravnave se morajo poleg investitorja udeležiti naslednji
subjekti (v nadaljevanju: udeleženci):
organi in organizacije, ki dajejo soglasja k dovoljenju za poseg
v prostor in tisti, ki skladno s programom priprave lokacijskega
načrta dajejo soglasja in mnenja k lokacijskemu načrtu (v
nadaljevanju soglasjedajalci),
lokalna skupnost.

25. člen
(1) Na zahtevo lastnika, katerega nepremičnino je treba pridobiti,
pa si je sam našel nadomestno nepremičnino, se to
nepremičnino odkupi in prenese na lastnika, če je s cenitvijo
obeh nepremičnin ugotovljena njuna enakovrednost.

(1) Udeleženci na obravnavi ali najkasneje v 3 dneh po obravnavi
določijo pogoje za izdelavo projekta za pridobitev enotnega
dovoljenja. Če udeleženci ne določijo pogojev ali se ne udeležijo
obravnave kljub pravilno vročenemu vabilu, se šteje, da za
izdelavo projektov nimajo (posebnih) pogojev.

(2) Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine nižja od
vrednosti ocenjene nepremičnine lastnika, ki jo je treba pridobiti
in lastnik pristane na tako nadomestilo, se lastniku plača razlika
v gotovini.

(2) Če soglasjedajalec v danih pogojih, ne navede pravne podlage
zanje, se takšni pogoji štejejo le kot priporočilo.

(3) Če je vrednost ocenjene nadomestne nepremičnine, ki jo želi
pridobiti lastnik, katerega nepremičnino je treba pridobiti, višja
od vrednosti ocenjene njegove nepremičnine, se nadomestno
nepremičnino odkupi, če lastnik plača razliko v vrednosti obeh
nepremičnin.

(3) Soglasjedajalci morajo izdati soglasje najkasneje v 15. dneh
po prejemu zahtevka za soglasje.
(4) Projekt za pridobitev enotnega dovoljenja je projekt za
pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi
objektov, ki vsebuje tudi ureditveno situacijo z namensko
rabo površin vseh objektov ter njihovo lego, funkcijo in gabariti,
infrastrukturne ureditve in ureditve skupnih površin ter rešitve
v zvezi z vplivi na okolje izdelane v skladu s prostorskimi
izvedbenimi akti.

26. člen
(1) Ko pooblaščeni investitor sprejme obvestilo lastnika
nepremičnine, da se tudi z drugo cenitvijo iz tretjega odstavka
21. člena tega zakona ne strinja se šteje, da sporazum med
investitorjem in lastnikom o odkupu oziroma nadomestitvi
zemljišča ni dosežen.

14. februar2002
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30. člen

VIII. FINANČNE OPUSTITVE

Soglasjedajalec ne sme odreči soglasja zaradi opustitve pogoja v
projektu za pridobitev enotnega dovoljenja, ki nima pravne podlage
ali ga ni dal na lokacijski obravnavi.

34. člen
Investitor ni dolžan plačati odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskih zemljišč iz 11 .člena zakona o kmetijskih
zemljiščih, v delu, ki pripada proračunu Republike Slovenije.

31. člen
(1) Enotno dovoljenje za infrastrukturne objekte se izda skladno
z lokacijskim načrtom, na podlagi:
-

IX. KAZENSKE DOLOČBE

dokazila, da ima investitor pravico graditi na določenem
zemljišču oziroma drugače posegati v prostor;
projekta za pridobitev enotnega dovoljenja,
soglasij pristojnih organov in organizacij, ki jih po zakonu
dajejo k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja ali h
gradbenemu dovoljenju.

35. člen
Z denarno kaznijo od 100.000 do 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba v državnem organu, če omogoči, da
so sredstva za izvajanje ukrepov uporabljena v nasprotju z
določbami tega zakona.

32. člen

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Kadar je za obnovo ali graditev infrastrukturnega objekta treba
izvesti presojo vplivov na okolje po 60. členu zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96)) se šteje, da so zahteve
o sodelovanju javnosti iz tega zakona, izpolnjene z javno
razgrnitvijo osnutka lokacijskega načrta po tem zakonu in
lokacijskega načrta po določbah 45.a do 45.j člena ZUN.

36. člen
(1) Če je treba za nadomestno graditev objektov, ki jih je treba
zaradi ogroženosti ali obnove oziroma graditve infrastrukturnih
objektov umakniti iz vplivnega območja plazu Stovže,
spremeniti ali dopolniti prostorski izvedbeni akt lokalne
skupnosti, se njegovo spremembo oziroma dopolnitev izvede
po postopku in na način, ki velja za ureditveni načrt obnove
po določbah zakona o popotresni obnovi objektov in
spodbujanja razvoja v Posočju (Uradni list RS, št.45/98, 67/
98, 110/99 in 59/01).

VII. DOKAZILA
33. člen
(1) Kot dokazilo o pravici graditi na zemljiščih ureditvenega
območja lokacijskega načrta se štejejo sklenjene pogodbe z
lastniki nepremičnin oziroma eden od naslednjih dokazov:

-

-

(2) Če se z lastnikom nepremičnine doseže sporazum o
nadomestni gradnji objekta in gre za objekt nadomestne
gradnje na vplivnem območju plazu Stovže, veljajo glede
višine odškodnine za nadomestno gradnjo objekta določbe
zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja
v Posočju (Uradni list RS, št.45/98, 67/98, 110/99 in 59/01).

zemljiškoknjižni izpisek in potrdilo pristojnega organa, da
postopki o kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacijah po
predpisih o kmetijskih zemljiščih niso dokončani,
potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki po
predpisih o denacionalizaciji,
potrdilo pristojnega sodišča, da niso dokončani zapuščinski
postopki po predpisih o dedovanju oziroma potrdilo pristojnega
organa, da niso dokončani postopki vračanja premoženja po
predpisih o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi
njihovega premoženja in pravici,
potrdilo pristojnega organa, da niso dokončani postopki
vračanja premoženja po predpisih o zadrugah,
zemljiškoknjižni izpisek, da je nepremičnina vknjižena kot
javno dobro,
izjava pooblaščenega investitorja, da je bil izveden postopek
sporazumevanja z lastnikom v skladu s tem zakonom in
potrdilo pristojnega organa, da je vložen predlog za razlastitev.

37. člen
(1) Določbe predpisov o urejanju prostora in naselij ter graditvi
objektov, o kmetijskih zemljiščih in o vodnem gospodarstvu
ter o odpravi posledic naravnih in drugih nesreč, se ne
uporabljajo v času veljavnosti tega zakona za rešitve in
postopke, ki so s tem zakonom urejeni drugače.
(2) Objekte iz tretjega odstavka 1. člena zakona o graditvi objektov
(Uradni list SRS, št. 23/84 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 59/
96), ki so bili zgrajeni kot objekti geotehničnih in
vodnogospodarskih ureditev na vplivnem območju plazov
večjega obsega po tem zakonu v obdobju od 15. oktobra
2000 do uveljavitve tega zakona, se vključi v lokacijski načrt
in se za njih uporabno dovoljenje izda ob izdaji uporabnega
dovoljenja za infrastrukturne objekte iz lokacijskega načrta.

(2) Izjavi pooblaščenega investitorja iz zadnje alinee prejšnjega
odstavka morajo biti priloženi dokazi o izpolnitvi obveznosti
16. člena tega zakona.
(3) Takoj po končanih postopkih iz prve in druge alinee prvega
odstavka pooblaščeni investitor izvede z lastniki nepremičnin
postopek za pridobitev nepremičnin v skladu s predpisi o
razlastitvi in s tem zakonom.

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

(4) Pooblaščeni investitor prične z gradbenimi deli v skladu z
enotnim dovoljenjem.

poročevalec, št. 13
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III. OBRAZLOŽITEV

S predlaganim zakonom se zagotavljajo sredstva državne pomoči
za odpravo posledic ter za izvedbo ukrepov za preprečitev širjenja
in ustalitev zemeljskih plazov večjega obsega. V predlogu zakona
so upoštevane rešitve obstoječih zakonov za odpravo posledic
naravnih nesreč, kakor tudi posebne rešitve s področja urejanja
prostora, zlasti glede vsebine in postopkov priprave prostorskih
izvedbenih aktov. Zakon nadalje določa tudi način ugotavljanja
javne koristi, izvedbo postopka za določitev mej vplivnega območja
plazu in parcelacije zemljišč, postopek sporazumevanja pred
razlastitvijo, dovoljevanje posegov v prostor ter dokazila o pravici
graditi.

parcelacija zemljišč ter druga merjenja in cenitev nepremičnin ter
podobno.
Po javni razgrnitvi lokacijskega načrta se dopolni osnutek ter nanj
pridobi soglasja in mnenja, predpisana z zakonom ali programom
priprave lokacijskega načrta. Pristojni morajo dati ali odkloniti
soglasje oziroma mnenje v 15. dneh po prejemu dopolnjenega
osnutka lokacijskega načrta. Soglasjedajalec ne sme odreči
soglasja zaradi opustitve pogoja, ki ni določen z zakonom.
Vlada Republike Slovenije izda uredbo, s katero sprejme lokacijski
načrt. Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.

1. člen

20.-26. člen

Z zakonom se zagotavljajo prvenstveno sredstva za obnovo ali
gradnjo infrastrukturnih objektov ter nadomestno gradnjo drugih
objektov, če so na vplivnem območju plazu ogroženi. Posebej se
določa, da so geotehnični objekti za preprečitev širjenja in ustalitev
zemeljskih plazov vodnogospodarski infrastrukturni objekti.

Za poenostavitev postopka razlastitve je predpisan postopek
sporazumevanja o možnem odkupu nepremičnin med
investitorjem infrastrukture in lastnikom nepremičnine. Prične se
po sprejetem programu lokacijskega načrta - tega sprejme Vlada
RS z uredbo - ali na podlagi že sprejetega lokacijskega načrta ali
na podlagi uveljavitve uredbe Vlade RS o ugotovitvi javnega
interesa, če se območje ureja s prostorsko izvedbenim aktom.
Sporazumno pridobivanje nepremičnin lahko poteka vzporedno,
kot je to že uveljavljeno pri graditvi avtocestnega omrežja v
Republiki Sloveniji.

2.-4. člen
Sredstva za izvedbo ukrepov se zagotovijo za leto 2002 sredstva
za izvedbo ukrepov v okviru državne rezerve v nadaljnjih letih
izvedbe ukrepov po tem zakonu pa v državnem proračunu,
njihovo porabo pa odobri Vlada RS na podlagi programa odprave
posledic. Sredstva se dodelijo za infrastrukturo pristojnemu
ministrstvu ali občini, pod pogoji, določenimi z zakonom o
popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju pa
tudi osebi javnega ali zasebnega prava za nadomestno gradnjo
objektov, ki jih je treba odstraniti iz vplivnega območja plazu zaradi
ogroženosti.

Ugotovljena javna korist, je pogoj za razlastitev in izvedbo
parcelacije zemljišč ter ureditev območja meje vplivnega območja.
27. - 32. člen
Projekt za pridobitev enotnega dovoljenja je projekt za gradbeno
dovoljenje po zakonu o graditvi objektov, dopolnjen z urbanističnimi
rešitvami, lokacijskimi pogoji in rešitvami v zvezi z vplivi na okolje.

4. - 7. člen
Program odprave posledic pripravi ministrstvo, pristojno za okolje,
sprejme pa ga Vlada RS posebej za interventno in posebej za
izvedbeno fazo. Izvedbena faza programa odprave posledic se
začne s programom priprave lokacijskega načrta za
infrastrukturne objekte. Če je treba zaradi gradnje infrastrukturnih
objektov ali nadomestne gradnje objektov, ki jih je treba odstraniti
iz vplivnega območja plazu, nadomestiti veljavne občinske
prostorske izvedbene akte, mora program odprave posledic
plazov vsebovati tudi program priprave sprememb in izdelavo
sprememb teh občinskih prostorskih aktov.

Soglasjedajalci in drugi organi in organizacije ter lokalna skupnost,
morajo sodelovati v postopku priprave lokacijskega načrta in
izdaje enotnega dovoljenja.
Kot dokazilo o pravici graditi na zemljišču ali drugače posegati v
prostor v postopku za izdajo enotnega dovoljenja se šteje poleg
kupoprodajne pogodbe še vrst drugih listin, kot jih določa zakon
o ureditvi •določenih vprašanj v zvezi z graditvijo avtocestnega
omrežja.
36. - 37. člen

8. - 14. člen

Kot prehodna določba se predvideva, da se za nadomestno
graditev objektov, ki jih je treba zaradi ogroženosti ali obnove
oziroma graditve infrastrukturnih objektov umakniti iz vplivnega
območja plazu Stovže, spremeni ali dopolni prostorski izvedbeni
akt lokalne skupnosti po določbah zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanja razvoja v Posočju.

Zakon določa prostorske izvedbene akte, ki so podlaga za izdajo
enotnih dovoljenj za gradnjo. Za infrastrukturne objekte na
vplivnem območju plazu je predviden lokacijski načrt. Ta načrt
sprejme Vlada RS za ureditev vsakega vplivnega območja plazu
posebej. Pri pripravi lokacijskega načrta sodelujejo občine s svojim
mnenjem in mnenjem o pripombah, danih v času razgrnitve na
območju občine. Z uveljavitvijo lokacijskega načrta prenehajo veljati
občinski in državni prostorski akti na območju, ki ga obravnava
lokacijski načrt.
15. -19. člen

Ker je nadomestna gradnja objektov že urejena v zakonu o
popotresni obnovi objektov in spodbujanja razvoja v Posočju,
veljajo za lastnike nepremičnin glede višine odškodnine za
nadomestno gradnjo objekta določbe zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanja razvoja v Posočju.

V času priprave lokacijskega načrta se na območju lokacijskega
načrta lahko izvajajo pripravljalna dela, kot je izvajanje meritev
pomikov plazu in geoloških raziskav zemljišča, ureditev meja in

Zakon v prehodnih določbah določa, da se že začeti posegi v
prostor zaradi ureditev na vplivnem območju plazu končajo po
tem zakonu.

14. februar2002

19

poročevalec, št. 13

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKE
SKUPNOSTI

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

1) Naslov predloga akta
Zakon o ukrepih za odpravo posledic, preprečitev širjenja in
ustalitev zemeljskih plazov večjega obsega
EVA: 2001-2511-0106

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

Z) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

6) AH ie predlog akta preveden In v kateri jezik?

določbe evropskega sporazuma se neposredno ne nanašajo na
vprašanja, ki so vsebina predloženega zakona;
b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti
Izpolnjene:

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Kpmlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
b) Ali Je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Dušan Plchler
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Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
mag. Janez Kopač
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

JAVNIH

FINANCAH

(ZJF-C)

- hitri postopek - EPA 444 - III

tega je potrebna dokončna uskladitev določb zakona na
področju notranjega nadzora javnih financ s priporočili in
zahtevami Evropske unije. Vlada Republike Slovenije meni, da
sta navedena razloga zadostna, da se predlaga sprejem
zakona po hitrem postopku.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2002-1611-0008
Številka: 400-11/2000-3
Ljubljana, 11.02.2002

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 121. dopisni seji dne 11.2.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O JAVNIH FINANCAH - EU,

- mag. Anton Rop, minister za finance,
- mag. Igor Kušar, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Jurij Milatovič, državni podsekretar v Ministrstvu za finance,
- Nataša Bernik, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance,
- Petra Zemljič, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s
predlogom, da se uvrsti na 13. sejo Državnega zbora Republike
Slovenije dne 19.2.2002.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o javnih financah obravnava po hitrem
postopku, ker to zahtevajo izredne potrebe države. Ureditev
postopkov razpolaganja z državnim in občinskim premoženjem
v ZIPRS0203 ni trajne narave, zato je zaradi zagotovitve trajne
zakonske podlage za izvedbo programa prodaje državnega
premoženja potrebna rešitev v sistemskem zakonu. Poleg

14. februar2002
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Predlog zakona ureja prodajo premoženja, ki je v upravljanju tako
na državnem in občinskem nivoju in sicer tako pri neposrednih,
kot tudi pri posrednih uporabnikih proračunov ter drugih pravnih
osebah, ki upravljajo z državnim premoženjem. Predlog zakona
ureja prodajo državnega oziroma občinskega premoženja,
smiselno pa se uporablja tudi za vse druge pravne oblike odtujitve
premoženja.

I. UVOD
1.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

Spremembe, ki jih prinaša predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o javnih financah (v nadaljnjem besedilu: ZJF)
se nanašajo na razpolaganje z državnim in občinskim, stvarnim
in finančnim premoženjem ter na sistem notranjega nadzora nad
sredstvi javnih financ.

Predlog zakona ureja samo enega od vidikov privatizacije v širšem
pomenu besede, in sicer prodaje in druge pravne oblike odtujitve
državnega oziroma občinskega premoženja. Ne ureja pa drugih
dveh vidikov privatizacije v širšem pomenu besede, in sicer:
1. prenos izvajanja javnih služb oziroma gospodarskih javnih
služb v privatni sektor in
2. prenos pravice uporabe javnega dobra (naravnega javnega
dobra ali grajenega javnega dobra).

I.
ZJF med drugim ureja tudi področje upravljanja z državnim
oziroma občinskim premoženjem. Ne ureja pa postopkov
razpolaganja s državnim oziroma občinskim premoženjem, ki
predstavlja poseben vidik upravljanja s premoženjem.

Predlagatelj zakona je v zakonu uredil postopke prodaje državnega
finančnega premoženja, način in pogoje izvajanja javnih služb in
javnih gospodarskih služb ter s tem potencialno povezano prodajo
kapitalskih naložb države v izvajalcih javnih (gospodarskih) služb
oziroma njihova privatizacija, pa je predmet materialne zakonodaje
(npr. 23. člen zakona o železniškem prometu, 151. in 152. člen
zakona o telekomunikacijah). Vsebinski pogoji, ki morajo biti
izpolnjeni, da se lahko kapitalske naložbe države oziroma občine
v izvajalcih javnih (gospodarskih) služb vključijo v letni program
prodaje državnega oziroma občinskega premoženja, ki se
posreduje državnemu zboru skupaj s predlogom proračuna, bodo
torej tudi v bodoče morali urejati področni zakoni, ki jih sprejema
državni zbor. Opisana idejna zasnova je uveljavljena že v ZIPRS
0203, saj je postopke prodaje mogoče začeti samo, če s prodajo
konkretne kapitalske naložbe ni ogroženo izvajanje javne službe
ali javne gospodarske službe, in če posebni zakon, ki ureja
izvajanje takšne službe na posameznem področju, ne določa
drugače.

Kupnina od prodaje premoženja je prejemek proračuna države
oziroma občine. Povezava med prodajo premoženja ter prejemki
proračuna je v ZJF urejena v poglavju o pripravi predloga
proračuna. Vlada po 3. točki prvega odstavka 13. člena ZJF
Državnemu zboru hkrati s predlogom proračuna predloži tudi
program prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja,
ki je potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna.
Vsebinsko enako velja po 2. točki drugega odstavka 13. člena
ZJF za program prodaje občinskega finančnega in stvarnega
premoženja. Vendar pa ZJF ni uredil niti vsebine programa prodaje,
niti pogojev in postopkov prodaje državnega oziroma občinskega
premoženja.
Omenjena vprašanja so se do sedaj urejala z letnim zakonom o
izvrševanju proračuna, sistemsko pa niso bila urejena. Prvotno
je bilo predvideno, da bi jih urejal zakon o privatizaciji državnega
premoženja (EPA 918-11).

Glede na opisano ureditev iz ZIPRS 02030 pa predlog zakona
določa dodatne postopkovne omejitve pri preoblikovanju
določenega javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda ali
javnega podjetja v gospodarsko družbo. Tako predlog zakona
določa, da kadar preneha potreba, da bi država oziroma občina
zagotavljala javno službo oziroma javno gospodarsko službo v
okviru določenega javnega zavoda, javnega gospodarskega
zavoda ali javnega podjetja in/ali je izvajanje javne službe oziroma
javne gospodarske službe v enaki kvaliteti mogoče učinkoviteje
zagotoviti na drug način, se pravna oseba lahko preoblikuje v
gospodarsko družbo, če:
1. zakon, ki ureja izvajanje javne službe oziroma javne
gospodarske službe na posameznem področju, ne določa
drugače in
2. je preoblikovanje v skladu s programom privatizacije, ki ga
za posamezno podočje sprejeme vlada.

Prvi predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja je bil
predložen Državnemu zboru leta 1994. V letu 1997 je bil prvi
predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja umaknjen
in nato vložen nov predlog, ki pa je temeljil na enakih (pomanjkljivih)
pravno sistemskih izhodiščih. Od takrat se je javnofinančna
zakonodaja pa tudi področni zakoni, ki urejajo izvajanje javnih
služb in javnih gospodarskih služb, precej spremenila oziroma
natančneje, je ta zakonodaja sedaj že precej bolj dodelana kot je
bila v letu 1993. Zato je Vlada ocenila, da rešitve v predlogu zakona
o privatizaciji državnega premoženja niso več ustrezna podlaga
za ureditev tega področja in je že spomladi leta 2001 pripravila in
posredovala v Državni zbor Republike Slovenije spremembe in
dopolnitve Zakona o javnih financah (Poročevalec Državnega
zbora RS, št. 23/2001), ki so predvidevale sistemsko ureditev
postopkov razpolaganja z državnim in občinskim premoženjem.
Predlog zakona je bil predložen v redni postopek sprejemanja v
državnem zboru. Ker predlog zakona ni bil sprejet, ga je Vlada
umaknila iz postopka sprejemanja, ko je septembra leta 2001
predložila spremembe in dopolnitve ZJF, ki so urejale dvoletni
proračun. Slednje je bilo potrebno pravočasno sprejeti, da bi
sprejemanje predlogov državnih proračunov za leti 2002 in 2003
imelo podlago v ZJF kot krovnem zakonu na področju javnih
financ. Upoštevaje omenjene okoliščine je Vlada ponovno
predlagala ureditev postopkov prodaje državnega premoženja v
zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002
in 2003 (V nadaljevanju: ZIPRS0203). Tako so postopki prodaje
državnega premoženja danes urejeni v ZIPRS0203. Ob
sprejemanju Z1PRS0203 je bila v državnem zboru izražena
zahteva, da se vprašanja razpolaganja z državnim proračunom
čim prej uredijo s sistemskim zakonom, zato Vlada ponovno
predlaga spremembe in dopolnitve ZJF.
poročevalec, št. 13

Predlog zakona ureja postopke razpolaganja z državnim in
občinskim premoženjem na enak način kot veljavni ZIPRS0203.
Glede na to da so rešitve že plod razprav v Državnem zboru, pa
tudi izkušenj ob prodaji stvarnega in finančnega premoženja države
v letu 2001, Vlada ocenjuje daje zakon sedaj mogoče sprejeti po
hitrem postopku.
II.
ZJF ureja tudi področje finančnega nadzora pri neposrednih in
posrednih uporabnikih državnega in občinskih proračunov ter
finančni nadzor, ki ga opravlja organ za nadzor proračuna.
Finančni nadzor pri neposrednih uporabnikih državnega in
občinskih proračunov je zakon definiral kot sistem notranjih
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1. načelo usklajenega delovanja celotnega sistema notranjega
nadzora javnih financ;
2. načelo odgovornosti vodstva za delovanje sistemov
finančnega upravljanja in kontrol;
3. načelo funkcionalne neodvisnosti notranjih revizijskih služb
in
4. načelo centraliziranega razvoja, standardov, koordinacije in
nadzora nad spoštovanjem le teh.

kontrol in notranje revizije, ki ga morajo organizirati neposredni
uporabniki skladno s predpisanimi skupnimi kriteriji za organizacijo,
ki jih predpiše minister za finance. Ta je dolžan predpisati tudi
postopke in standarde notranjega revidiranja. S tem je zakon
vzpostavil temelje za decentraliziran sistem finančnega nadzora.
V pristojnosti ministrstva za finance kot organa za nadzor
proračuna je tako izvajanje finančnega nadziranja v treh oblikah
- revidiranju in inšpiciranju ter usmerjanje izvajanja notranjega
kontroliranja in revidiranja pri neposrednih uporabnikih državnega
proračuna na način reguliranja.

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
Sprejeti zakon ne bo imel neposrednih finančnih posledic za
državni proračun.

Pri usklajevanju z Evropsko komisijo je le-ta za področje
finančnega nadzora, v poročilu o stanju z dne 15. Feb 2001
ugotovila, da je besedilo zakona v 10. Poglavju pomanjkljivo in
premalo natančno, zato je podala priporočila za izboljšanje
veljavne regulative. ZJF in ostali akti naj bi se uskladili z
mednarodno sprejetimi standardi in terminologijo, ki jo Evropska
komisija uporablja za »notranji nadzor javnih financ« in sta jo
pripravila DG Proračun skupaj s DG Širitev in se nanaša tako na
notranje kontrole kot na revidiranje.

II. BESEDILO ČLENOV
I. UVOD

Priporočila evropske komisije so zlasti, da se jasno določi naloge
centralnega organa pristojnega za razvoj načel, metod in
standardov za finančno upravljanje in notranje kontrole, za notranjo
revizijo in preverjanje upoštevanja le-teh. Jasno je tudi treba
opredeliti in zagotoviti pristojnosti ter neodvisnost notranjih
revizorjev, razširiti pristojnosti za njihovo imenovanje in razrešitev,
ter notranjo revizijo v službi za nadzor proračuna ločiti od
inšpekcijskega nadzora. Funkcija inšpekcijskega nadzora mora
biti ločena od funkcije oblikovanja metodologije za sisteme
finančnega upravljanja in kontrol ter notranje revizije. Zaradi
navedenega zakon na tem področju po novem določa dve vlogi
ministrstva za finance; v prvi nastopa kot organ pristojen za
razvoj in usklajevanje notranjega nadzora javnih financ, v drugi
kot organ pristojen za inšpekcijski nadzor.

i
1. člen

V prvem in drugem odstavku 1. člena zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) se na koncu prvega
stavka besedilo »proračunski nadzor« nadomesti z besedilom
»notranji nadzor javnih financ«.
2. člen
V drugem odstavku 42. člena se številka 0,5% nadomesti s številko
2% , vejca nadomesti s piko in črta besedilo:
»sredstva proračunske rezervacije v proračunu, ki je sprejet za
leto, ki sledi prihodnjemu letu, pa ne 2% navedenih prihodkov.«.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlogom zakona se želi urediti postopke razpolaganja z
državnim in občinskim premoženjem ter jasno določiti sistema
notranjega nadzora javnih financ, ki bo celoti ustrezal zahtevam
Evropske unije.

3. člen
V 67. členu se v prvem odstavku za besedo »terjatve« doda
besedilo », vrednostni papirji« in besedilo v oklepaju »delnice in
deleži na kapitalu« se nadomesti z besedilom »kapitalske
naložbe«.

V zvezi s prodajo oziroma drugimi pravnimi posli, katerih predmet
je državno premoženje, uzakonja zakon naslednja načela:

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi:

1. načelo odplačnosti odtujitve, kije izraženo v pravilu o prepovedi
neodplačnega razpolaganja z državnim premoženjem;

»(3) Javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država oziroma
občina, ne smejo odplačno pridobivati kapitalskih naložb.«.

2. načelo javnosti in preglednosti postopkov prodaje, po katerem
je pri prodaji finančnega in stvarnega premoženja države treba
izbrati take metode, ki zagotavljajo javnost in preglednost
postopkov prodaje državnega premoženja in na ustrezen način
upoštevajo cilje prodaje tega premoženja.

4. člen
Za 67. členom se doda novi 67. a člen, ki se glasi:

Zakon določa tudi cilje prodaje stvarnega in finančnega
premoženja. Tako je primaren cilj prodaje finančnega in stvarnega
premoženja države oziroma občine doseganje čim višje kupnine.
Kadar je predmet prodaje kapitalska naložba države oziroma
občine, je treba pri prodaji poleg tega cilja zagotoviti tudi uresničitev
širših gospodarskih interesov države, kot so doseganje stabilne
in trajne rasti gospodarstva, izboljšanje kakovosti in zmogljivosti
javnih storitev ter zagotovitev uspešnejšega in konkurenčnejšega
gospodarskega sistema.

(1) S finančnim in stvarnim premoženjem države razpolaga vlada
skladno z zakonom, ki ureja vlado. S finančnim in stvarnim
premoženjem občine razpolaga v skladu z zakonom, ki ureja
lokalno samoupravo, določen organ.

Na področju notranjega nadzora javnih financ predlagane rešitve
pomenijo uskladitev s priporočili in zahtevami Evropske komisije.
Rešitve izhajajo iz naslednjih načel:

(2) S finančnim in stvarnim premoženjem države upravljajo
neposredni oziroma posredni uporabniki, razen če ni s posebnim
zakonom drugače določeno.«.
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»67. a člen
(Imetniki pravice razpolaganja in upravljanja s
premoženjem)
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5. člen

10. člen

V prvem odstavku 71. člena se na koncu doda naslednje besedilo:

Za 80. členom se dodajo tri nova podpoglavja z novimi 80. a do
80. j členi, ki se glasijo:

»Vlada predpiše kriterije za razmejitev pristojnosti med ministrstvi
pri upravljanju s finančnim premoženjem države in pooblastila, ki
jih pri tem izvajajo.«.
'

»6.4. Prodaja državnega oziroma občinskega
finančnega in stvarnega premoženja

V drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen
organ občinske uprave vodi centralno evidenco finančnega
premoženja države oziroma občine. Za potrebe vodenja centralne
evidence predpiše minister, pristojen za finance, načine in roke
za posredovanje podatkov, ki so jih dolžni zagotavljati:
1. neposredni in posredni uporabniki ter druge pravne osebe, ki
upravljajo s finančnim premoženjem države oziroma občine,
2. in pravne osebe, v katerih ima država oziroma občina
kapitalsko naložbo.«.

80. a člen
(Uporaba določb)
(1) Določbe tega zakona se uporabljajo za prodajo:
1. finančnega in stvarnega premoženja države oziroma občine
in
2. kapitalskih naložb, ki jih ima pravna oseba, v kateri ima država
oziroma občina večinsko kapitalsko naložbo (v nadaljnjem
besedilu: družba mati), v drugih gospodarskih družbah (v
nadaljnjem besedilu: hčerinska družba), pri čemer družba
mati v razmerju do hčerinske družbe v pretežni meri izvaja
dejavnost upravljanja hčerinske družbe, glavnina pridobitne
gospodarske dejavnosti, ki je lahko drugačna od dejavnosti
matere, pa se izvaja v hčerinski družbi.

6. člen
V 76. členu se povsod za besedo »država« doda besedilo
»oziroma občina«.

(2) Določbe tega zakona, ki urejajo prodajo, se smiselno
uporabljajo tudi za
1. zamenjavo ali
2. vsak drug pravni posel, na podlagi katerega se lastninska
pravica na premoženju prenese na drugo fizično ali pravno
osebo.

V tretjem odstavku na koncu se doda besedilo: »oziroma občinski
svet, na predlog župana«.
7. člen
V tretjem odstavku 77. člena se na koncu črta pika in doda
naslednje besedilo: »ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja
dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.«

(3) Določbe tega zakona se ne uporabljajo za razpolaganje s
finančnim in stvarnim premoženjem države oziroma občine,
ki je urejeno s posebnim zakonom. Razpolaganje s stvarnim
premoženjem ter kapitalskimi naložbami države oziroma
občine potem odstavku mora biti prikazano v letnem programu
prodaje državnega oziroma občinskega finančnega in
stvarnega premoženja.

8. člen
V 79. členu se na koncu drugega odstavka črta pika in doda
besedilo »ter mora skrbeti za zemljiškoknjižno ureditev državnega
oziroma občinskega premoženja«.

80. b člen
(Načelo odplačnostl odtujitve)

9. člen
/
80. člen se spremeni tako, da se glasi:

(1) Finančnega in stvarnega premoženja države oziroma občine
ni dovoljeno odtujiti neodplačno, odplačno pa samo pod pogoji in
na način, določen v tem zakonu.

»(1) Kupnina od prodaje premoženja in najemnina od oddaje
stvarnega premoženja v najem je prihodek proračuna države
oziroma občine, ki je lastnik premoženja, če ni s posebnim
zakonom drugače določeno.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko država
oziroma občina svoje finančno in stvarno premoženje neodplačno
prenese na drugo osebo, če je:
1. to dovoljeno po posebnem zakonu ali
2. predmet prenosa žival ali posebna tehnična oprema, ki se
prenaša v last njenega imetnika, za katerega ima posebno
subjektivno vrednost ali
3. predmet prenosa vojašnica, ki se prenaša v last osebi javnega
prava in je to ekonomsko utemeljeno.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je kupnina od prodaje
premičnine ali najemnina od stvarnega premoženja države oziroma
občine, ki je dano v najem in je v upravljanju posrednega
uporabnika ali druge pravne osebe, prihodek posrednega
uporabnika ali te pravne osebe, če je to predvideno v njenem
finančnem načrtu.

80. c člen
(Izvedba postopka prodaje)

(3) Pravico razpolagati s sredstvi kupnine ima neposredni oziroma
posredni uporabnik, kije upravljal s prodanim premoženjem, razen
če vlada oziroma občinski svet ne odloči drugače.

(1) Za izvedbo postopkov prodaje ter pripravljalnih dejanj v zvezi
s prodajo posameznega finančnega ali stvarnega premoženja je
odgovoren neposredni oziroma posredni uporabnik proračuna,
ki upravlja s premoženjem oziroma župan. V ta namen predstojnik

(4) Kupnina in odškodnina za državno oziroma občinsko stvarno
premoženje se uporabijo samo za gradnjo, nakup in vzdrževanje
stvarnega premoženja države oziroma občine.«.

poročevalec, št. 13
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80. d člen
(Posamezni program prodaje)

pristojnega neposrednega oziroma posrednega uporabnika
oziroma župan, imenuje komisijo za izvedbo in nadzor postopka
prodaje premoženja. V primeru prodaje kapitalskih naložb države
imenuje predsednika komisije minister, pristojen za finance.

(1) O izvedbi postopka prodaje posameznega predmeta odloči
vlada oziroma z občinskim predpisom določen organ s sprejetjem
posameznega programa prodaje, razen v primerih določenih v
predpisu iz 80. h člena tega zakona.

(2) Postopek prodaje se lahko izvede, če je:
1. predmet prodaje vključen v sprejeti letni program prodaje
stvarnega in finančnega premoženja, razen, če predmeta
prodaje v skladu s tem zakonom ni potrebno vključiti v ta
program;
2. imenovana komisija iz prejšnjega odstavka in
3. sprejet posamičen program prodaje.

(2) Posamezni program prodaje mora obsegati:
1. opredelitev ciljev prodaje in razloge, s katerimi se utemeljuje,
da bodo s prodajo ti cilji doseženi;
2. pravni temelj prodaje;
3. opis predmeta prodaje;
4. opredelitev metod prodaje, ki bodo uporabljene in razloge, s
katerimi se utemeljuje, da je izbrana metoda ustrezna za
dosego ciljev prodaje in
5. obrazložitev pripravljalnih dejanj.

80. č člen
(Določanje letnega programa prodaje finančnega in
stvarnega premoženja)
(1) Vlada oziroma župan sprejme v postopku priprave predloga
proračuna program prodaje državnega oziroma občinskega
finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto oziroma
prihodnji dve leti (v nadaljnjem besedilu: letni program prodaje), ki
ga v skladu s 13. oziroma 13. a členom tega zakona, skupaj s
predlogom proračuna, predloži državnemu zboru oziroma
občinskemu svetu. Če vlada oziroma župan med izvrševanjem
proračuna program prodaje spremeni ali dopolni, mora o tem
kvartalno obveščati državni zbor oziroma občinski svet.

(3) Vladi posreduje predlog posameznega programa prodaje:
1. stvarnega premoženja pristojni neposredni uporabnik
državnega proračuna, pri čemer mora s posamičnim
predlogom prodaje soglašati minister, pristojen za finance in
2. finančnega premoženja ministrstvo, pristojno za finance ali
drugo pristojno ministrstvo.
80. e člen
(Pripravljalna dejanja v zvezi s prodajo posameznega
premoženja)

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je državni zbor
samostojen pri določanju letnega programa prodaje premoženja,
ki je v upravljanju državnega zbora in pri odločanju o prodaji tega
premoženja.

(1) Pred prodajo posameznega stvarnega premoženja mora
njegovo vrednost oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin oziroma pooblaščeni ocenjevalec vrednosti strojev
in opreme iz drugega oziroma tretjega odstavka 63. člena zakonu
o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01; v nadaljnjem besedilu:
ZRev-1).

(3) Letni program prodaje državnega finančnega premoženja
sprejme vlada na predlog ministrstva, pristojnega za finance, ki
zbere predloge vseh ministrstev, ki po 71. členu tega zakona
upravljajo s finančnim premoženjem.

(2) Pred prodajo posamezne kapitalske naložbe, je potrebno, da:
1. vrednost kapitalske naložbe oceni pooblaščeni ocenjevalec
vrednosti podjetij iz prvega odstavka 63. člena ZRev-1 in
2. se opravi skrben finančen, pravni in organizacijski pregled
družbe v primerih, kadar kapitalska naložba države
predstavlja več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

(4) Letni program prodaje državnega stvarnega premoženja
sprejeme vlada na predlog:
1. Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije za stvarno
premoženje, s katerim
upravljajo državni upravni organi,
razen za stvarno premoženje, s katerim upravlja ministrstvo,
pristojno za obrambo, in ministrstvo, pristojno za notranje
zadeve;
2. ministrstva, pristojnega za obrambo, ministrstva, pristojnega
za notranje zadeve in Slovenske varnostno-obveščevaine
agencije za stvarno premoženje, s katerim upravljata;
3. ministrstva, pristojnega za pravosodje za stvarno premoženje
s katerim upravljajo sodišča, državna tožilstva, organi za
postopek o prekrških in državno pravobranilstvo in na podlagi
njegovega programa;
4. nevladnih neposrednih uporabnikov, za stvarno premoženje,
s katerim upravljajo in na podlagi njihovega programa in
5. ministrstev, za stvarno premoženje države, s katerim
upravljajo posredni uporabniki ali druge pravne osebe s
področja dela ministrstva.

80. f člen
(Metode prodaje stvarnega in finančnega premoženja)
(1) Pri prodaji finančnega in stvarnega premoženja države oziroma
občine je treba izbrati take metode, ki zagotavljajo optimalno
doseganje ciljev prodaje. Prodaja mora biti izvedena na način, ki
zagotavlja enakopravno obravnavanje ponudnikov in preglednost
postopkov prodaje.
(2) Kadar je pri prodaji finančnega oziroma stvarnega premoženja
države oziroma občine edini cilj prodaje doseganje čim višje
kupnine, mora biti prodaja opravljena na podlagi ene od naslednjih
metod:
1. javne ponudbe, ki je na nedoločen oziroma določljiv krog
oseb naslovljeno javno vabilo k nakupu pod vnaprej
objavljenimi pogoji in vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe;
2. javne dražbe, ki je javna prodaja pod vnaprej objavljenimi
pogoji prodaje, pri kateri je pogodba o nakupu sklenjena s
ponudnikom, ki izpolnjuje pogoje in ponudi najvišjo ceno nad
izklicno ceno ali

(5) V letnem program prodaje se navede seznam finančnega in
stvarnega premoženja, katerega prodaja se predlaga, ločeno po:
1. kapitalskih naložbah, pri čemer se po posameznih naložbah
navede odstotni delež, ki se prodaja
2. in nepremičninah in premičninah, pri čemer se navede vrsta
in obseg premoženja, ki se prodaja.
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6.5. Oddaja stvarnega državnega oziroma občinskega
premoženja v najem

3. javnega zbiranja ponudb, ki je na nedoločen oziroma določljiv
krog oseb naslovljeno vabilo, naj pošljejo ponudbo za nakup
določenega premoženja pod objavljenimi pogoji.

80. i člen
(Oddaja stvarnega premoženja v najem)

(3) Kadar je potrebno pri prodaji kapitalskih naložb države poleg
doseganja čim višje kupnine upoštevati tudi uresničitev širših
gospodarskih interesov države, in sicer zlasti doseganje trajne in
stabilne gospodarske rasti, izboljšanje kakovosti in zmogljivosti
javnih storitev ter zagotovitev uspešnejšega in konkurenčnejšega
gospodarskega sistema, se z zainteresiranimi kupci, izbranimi
na podlagi javnega zbiranja ponudb, opravijo pogajanja in glede
na rezultat pogajanj sklene pogodba.

(1) Pri oddaji stvarnega premoženja države oziroma občine v
najem mora biti uporabljena metoda javne ponudbe.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se oddaja stvarnega
premoženja države oziroma občine lahko opravi na podlagi
neposredne pogodbe:
1. v primeru oddaje nepremičnin v najem, če je država manj kot
50 odstotni solastnik nepremičnine;
2. v primeru oddaje stanovanj v najem zaposlenim pri
neposrednih uporabnikih in
3. v drugih, s posebnimi predpisi določenih primerih.

(4) Prodaja se lahko opravi s sklenitvijo neposredne pogodbe v
naslednjih primerih:
1. za stvarno premoženje države oziroma občine:
v primeru prodaje solastniških deležev na nepremičninah
ali
v primeru zamenjave nepremičnin, če se vrednost
premoženja z zamenjavo ne zmanjša;
2. za finančno premoženje države oziroma občine:
v primeru zamenjave kapitalskih naložb in/ali drugih oblik
finančnega premoženja, če se z zamenjavo vrednost
premoženja ne zmanjša ali
- v primeru, da se z vrednostnim papirjem ali delnico trguje
na organiziranem ali prostem trgu v skladu z zakonom, ki
ureja trg vrednostnih papirjev in/ali Zakonom, ki ureja
prevzeme ter pravili trgovanja tega trga.

(3) O oddaji v najem odloča vlada oziroma župan na podlagi
posamičnega programa.
6.6. Privatizacija javnih zavodov, javnih gospodarskih
zavodov in javnih podjetij
80. j člen
(Privatizacija javnih zavodov, javnih gospodarskih
zavodov in javnih podjetij)

(5) Prodaja nepotrebnih zasedenih in najemnih stanovanj države
se opravi na podlagi javne ponudbe, pri čemer imajo osebe, ki jih
uporabljajo, pod enakimi pogoji predkupno pravico.

(1) Kapitalskih naložb oziroma ustanoviteljskih pravic države
oziroma občine v javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in
javnih podjetjih ni mogoče prenesti na drugo osebo, razen, če
posebni zakon, ki ureja izvajanje javne službe na določen področju,
to dovoljuje.

80. g člen
(Stroški prodaje)

(2) Kadar preneha potreba, da bi država oziroma občina
zagotavljala javno službo oziroma javno gospodarsko službo v
okviru določenega javnega zavoda, javnega gospodarskega
zavoda ali javnega podjetja in/ali je izvajanje javne službe oziroma
javne gospodarske službe v enaki kvaliteti mogoče učinkoviteje
zagotoviti na drug način, se pravna oseba lahko preoblikuje v
gospodarsko družbo, če:
1. zakon, ki ureja izvajanje javne službe oziroma javne
gospodarske službe na posameznem področju, ne določa
drugače in
2. je preoblikovanje v skladu s programom privatizacije, ki ga
za posamezno področje sprejeme vlada.

(1) Stroške pripravljalnih dejanj in druge stroške prodaje stvarnega
ali finančnega premoženja krije neposredni ali posredni uporabnik
proračuna, ki predlaga prodajo premoženja.
(2) V postopku prodaje kapitalska naložbe plačuje pravna oseba,
katere kapitalska naložba se prodaja, stroške pripravljalnih dejanj
in druge stroške prodaje. Ko se postopek prodaje kapitalske
naložbe v pravni osebi, v kateri država oziroma občina ni edini
imetnik kapitalska naložbe, zaključi, se tej pravni osebi stroški
povrnejo v skladu s prejšnjim odstavkom in/ali 74. členom tega
zakona.

(3) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za
delitev ali preoblikovanje javnega zavoda, javnega gospodarskega
zavoda ali javnega podjetja v javni zavod, javni gospodarski zavod
ali javno podjetja, ki še naprej opravlja javno službo in v
gospodarsko družbo, ki opravlja gospodarske dejavnosti ali javno
službo na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe.

80. h člen
(Predpis o razpolaganju s premoženjem)
Vlada predpiše na predlog ministra, pristojnega za finance,
podrobnejše postopke in metode prodaje, zamenjave in oddaje v
najem stvarnega in finančnega premoženja države oziroma
občine. V predpisu uredi tudi primere, ko:
1. zaradi majhne vrednostjo posameznega predmeta prodaje ni
potrebno pripraviti posameznega programa prodaje;
2. zaradi nesorazmernosti med vrednostjo posameznega
predmeta prodaje in stroški pripravljalnih dejanj, le-teh ni
potrebno izvesti v polnem obsegu ali sploh ni potrebno izvesti
in
3. je dovoljeno predmet prodati ali oddati z neposredno pogodbo,
kolikor bi bila zaradi nesorazmernosti stroškov postopka,
glede na vrednost predmeta, ki se prodaja ali oddaja izvedba
metod iz drugega odstavka 80. f člena tega zakona
neutemeljena.
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(4) Za prodajo kapitalske naložbe države oziroma občine iz
drugega in tretjega odstavka se uporabljajo določbe tega zakona.
(5) Javna infrastruktura, ki služi za izvajanje javne službe oziroma
javne gospodarske službe ni v pravnem prometu.«.
11. člen
Naslov 10. poglavja se spremeni in doda se 99. a člen, ki se glasi:
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13. člen

»10. NOTRANJI NADZOR JAVNIH FINANC

Naslov 10.2. podpoglavja ter naslov in besedilo 101. člena se
spremenijo tako, da glasijo:

99. a člen
(Notranji nadzor javnih financ)
(1)Notranji nadzor javnih financ obsega na enotnih temeljih
zasnovan sistem finančnega upravljanja in kontrol ter notranjega
revidiranja pri neposrednih in posrednih uporabnikih, stalno
preverjanje tega sistema ter proračunsko inšpiciranje.

»10.2. Organ, pristojen za razvoj, usklajevanje in
preverjanje delovanja notranjega nadzora javnih
financ

(2)Notranji nadzor javnih financ mora zagotoviti, da finančno
upravljanje in sistem kontrol deluje v skladu z načeli zakonitosti,
preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in gospodarnosti.«.

101. člen
(Pristojnosti organa)
Ministrstvo, pristojno za finance, je odgovorno za razvoj,
usklajevanje in preverjanje delovanja notranjega nadzora javnih
financ tako da:
1. oblikuje splošne usmeritve za usklajeno delovanje sistema
notranjega nadzora javnih financ;
2. predpisuje metodologijo in na podlagi mednarodnih standardov
predpisuje standarde za delovanje sistema notranjega
nadzora javnih financ;
3. predpisuje pogoje za imenovanje in delovanje notranjih
revizorjev ter načine zagotovitve notranjega revidiranja;
4. izvaja notranje revidiranje pri neposrednih in posrednih
uporabnikih državnega oziroma občinskega proračuna;
5. preverja izvajanje priporočil in usmeritev;
6. certificira letna poročila ter uskljuje in/ali izvaja notranje
revidiranje pri neposrednih in posrednih uporabnikih
državnega oziroma občinskega proračuna za projekte, ki jih
sofinancira evropska unija v skladu z mednarodnimi sporazumi
in
7. analizira ugotovitve notranje revizije ter o skupnih ugotovitvah
poroča vladi in računskemu sodišču.«.

12. člen
Naslov 10.1. podpoglavja ter naslov in besedilo 100. člena se
spremenijo tako, da glasijo:
»10.1. Notranji nadzor javnih financ pri neposrednih in
posrednih uporabnikih
100. člen
(Notranji nadzor javnih financ pri neposrednih in
posrednih uporabnik)
(1) Predstojnik neposrednega in posrednega uporabnika je
odgovoren za vzpostavitev in delovanje ustreznega sistema
finančnega upravljanja in kontrol ter notranjega revidiranja.
(2) Sistem finančnega upravljanja obsega načrtovanje, izvrševanje
proračunov in finančnih načrtov, vodenje računovodstva in
poročanje. Notranje kontrole obsegajo sistem postopkov in
odgovornosti, katerih cilj je zagotoviti spoštovanja načel
zakonitosti, preglednosti, učinkovitosti, uspešnosti in
gospodarnosti.

14. člen
Naslov 10.3. podpoglavja ter naslov in besedilo 102. člena se
spremenijo tako, da glasijo:

(3) Notranje revidiranje zagotavlja neodvisno preverjanje
sistemov finančnega upravljanja in kontrol ter svetovanje
poslovodstvu za izboljšanje njihove učinkovitosti.

»10.3. Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor

(4) Notranje revidiranje izvaja notranji revizor. Notranji revizor
opravlja revidiranje v skladu s kodeksom poklicne etike notranjih
revizorjev ter s standardi notranjega revidiranja, ki jih predpiše
minister, pristojen za finance.

102. člen
(Organ, pristojen za inšpekcijski nadzor)
»(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, ki urejajo
poslovanje s sredstvi državnega proračuna opravlja ministrstvo,
pristojno za finance.

(5) Notranji revizor mora biti pri svojem delu samostojen in
neodvisen. Predvsem mora biti samostojen pri pripravi predlogov
revizijskih načrtov, izbiri revizijskih metod, poročanju, dajanju
priporočil ter spremljanju njihovega izvajanja. Pri opravljanju revizij
mora imeti notranji revizor prost dostop do prostorov, dokumentov
in oseb, povezanih z revizijo.

(2) V ministrstvu, pristojnem za finance, opravljajo inšpekcijski
nadzor proračunski inšpektorji kot delavci s posebnimi pooblastili.
(3) Proračunski inšpektor samostojno opravlja naloge
inšpekcijskega nadzora, ki mu je dodeljen, izdaja zapisnike,
odločbe in sklepe v upravnem postopku in odreja druge ukrepe,
za katere je pooblaščen.

(6) Notranji revizor ne sme opravljati revizije v postopkih, v katerih
je sodeloval.
(7) Minister, pristojen za finance, predpiše pogoje za imenovanje,
razrešitev in delovanje notranjih revizorjev.

(4) Proračunski inšpektor obravnava tudi prijave, pritožbe,
sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje
na njihovo zahtevo obveščati o svojih ukrepih.

(8) Predlagatelji finančnih načrtov iz drugega odstavka 19. člena
tega zakona morajo organizirati skupne notranje revizijske službe
za svoje potrebe in organe iz njihove pristojnosti. Minister, pristojen
za finance, predpiše način zagotovitve notranjega revidiranja pri
vseh ostalih neposrednih in posrednih uporabnikih državnega in
občinskih proračunov.«.
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(5) Proračunski inšpektor je odgovoren predstojniku za pravilno
in pravočasno opravljanje oziroma opustitev nalog v okviru danih
pooblastil.
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v inšpekcijskem zapisniku poda predlog oziroma priporočilo za
njihovo odpravo. Neposredni ali posredni uporabnik mora v
predpisanem roku poročati organu, pristojnemu za inšpekcijski
nadzor, o ukrepih, ki jih je sprejel za odpravo nepravilnosti.

(6) Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzora izkazuje
proračunski inšpektor s službeno izkaznico.
(7) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za proračunske
inšpektorje in za izvrševanje proračunskega nadzora uporabljajo
določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek ter zakona, ki
sistemsko ureja inšpekcije.

(3) Pritožba zoper odločbo, s katero se začasno ustavi
izplačevanje sredstev, ne zadrži njene izvršitve. Vlada mora o
pritožbi odločiti najkasneje v roku 15 dni.«.

(8) Proračunski inšpektor se mora stalno usposabljati za
opravljanje svojih nalog.«.
II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

15. člen

17. člen

V 103. členu se prvi in drugi odstavek spremenita tako, da se
glasita:

(1) Vlada izda predpis iz prvega odstavka 71. in 80. h člena zakona
v roku 90 dni od uveljavitve tega zakona, minister, pristojen za
finance, pa predpis iz drugega odstavka 71. člena v roku 60 dni
od uveljavitve tega zakona.

»(1) Stranka v inšpekcijskem postopku je neposredni ali posredni
uporabnik državnega ali občinskega proračuna za sredstva
prejeta iz državnega proračuna.
(2) Neposredni in posredni uporabniki ter drugi prejemniki sredstev
državnega proračuna morajo za sredstva pridobljena iz
državnega proračuna proračunskim inšpektorjem omogočiti
opravljanje inšpekcijskega nadzora in dati vse zahtevane podatke,
listine, poročila, ki se nanašajo na inšpekcijski nadzor in omogočiti
računalniško obdelavo teh podatkov. Proračunski inšpektor lahko
naloži drugim prejemnikom sredstev državnega proračuna, da
mu morajo za sredstva pridobljena iz državnega proračuna
omogočiti opravljanje inšpekcijskega nadzora.«.

(2) Do uveljavitve predpisa iz prejšnjega odstavka velja uredba o
postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z državnim
premoženjem (Uradni list RS, št. 47/01 in 62/01), kolikor ni v
nasprotju s tem zakonom.
18. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
1. členi od 24 do 30 zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01) in
2. drugi in tretji odstavek 53. člena zakona o računovodstvu
(Uradni list RS, št. 23/99).

16. člen
104. člen se spremeni tako, da se glasi:

19. člen

»(1) Če se pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je
bil kršen zakon, predpis ali posamičen akt, katerega izvajanje se
nadzoruje, ima proračunski inšpektor pravico in dolžnost:
1. izdati odločbo za vzpostavitev zakonitega stanja,
2. v zapisniku predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov,
3. predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška v skladu z
zakonom in
4. podati ovadbo pristojnim organom za kazniva dejanja, ki se
preganjajo po uradni dolžnosti.

Postopki prodaje premoženja, ki so se začeli po zakonu o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
in uredbi o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z
državnim premoženjem se končajo po teh predpisih.
20. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(2) Če se pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotovijo
nepravilnosti, za katere se oceni, da jih neposredni ali posredni
uporabnik lahko odpravi z ustreznimi ukrepi v poslovanju, se mu
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III. OBRAZLOŽITEV

K 1. členu:

dodatno pripomorejo k gospodarskemu razvoju na svojem
območju.

V prvem členu, ki definira predmet zakona, se namesto pojma
proračunski nadzor vpeljuje pojem notranji nadzor javnih financ,
ki je opredeljen v nadaljevanju. Tako ta pojem celovito zajema
notranji nadzor nad porabo sredstev javnih financ pri neposrednih
in posrednih uporabnikih, ne pa samo nadzor nad porabo
proračunskih sredstev.

K 7. členu:
Dopolnitev 77. člena daje zakonsko podlago za odpis tistih terjatev,
ki jih v praksi ni mogoče izterjati, ker je premoženje dolžnika, ki je,
ali bi bilo predmet izvršbe, nezanimivo za nakup s strani tretjih
oseb in je torej nevnovčljivo. Tako premoženje je tudi nezanimivo
za državo ali občino, da bi se poplačala z njim, ker ji ne bi v
ničemer koristilo (imela bi kvečjemu stroške za njegovo
vzdrževanje).

K 2. členu:
S predlagano spremembo se viša obseg nerazporejenih pravic
porabe na splošni proračunski rezervaciji iz 0,5 % na 2 %
prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov. To je potrebno, da se
zagotovi večji obseg sredstev, ki se lahko uporabijo za
nepredvidene in premalo predvidene izdatke proračuna, ki
nastanejo tekom izvrševanja proračuna.

K 8. členu:
Dopolnitev 79. člena obvezuje predstojnika neposrednega
uporabnika, da v zemljiški knjigi poskrbi za (pravilen) vpis pravne
osebe Republike Slovenije oziroma občine kot lastnice
nepremičnin, s katerimi upravlja neposredni uporabnik.

K 3. členu:
67. člen zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF) je uvodna
določba k 6. poglavju ZJF, ki ureja upravljanje s premoženjem.
Ker 6. poglavje ureja upravljanje z državnim in občinskim
premoženjem, se v spremenjenem prvem odstavku 67. členu
ZJF natančneje definira pojem finančnega premoženja. Finančno
premoženje so denarna sredstva, terjatve, vrednostni papirji ter
delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v
pravne osebe, ki se na kratko pojmujejo kot »kapitalske naložbe«.

K 9. členu:
Sprememba 80. člena postavlja splošna pravila o namenski rabi
sredstev kupnin in najemnin odprodaje oziroma oddaje državnega
ali občinskega premoženja. Postavljeno je načelo, da je kupnina
in najemnina prejemek proračuna države oziroma občine, ki je
lastnica premoženja. Storjen pa je tudi korak naprej pri ureditvi
problemov v praksi, ko se kupnina se prodaje premičnin ne
vplačuje v državni oziroma občinski proračun. Po novem bo
kupnina od prodaje premičnine oziroma najemnina od stvarnega
premoženja lahko prihodek tistega posrednega uporabnika, ki je
s tem premoženjem upravljal, če je tako predvideno v njegovem
finančnem načrtu. Po veljavni zakonodaji pa mora dati k
finančnemu načrtu posrednih uporabnikov soglasje ustanovitelj
in sicer neposredno ali pa prek svojih predstavnikov v svetu. S
tem se bo povečala motivacija za doseganje večje kupnine in
najemnin.

Kot novost je predpisano, da javni zavodi in agencije, katerih
ustanovitelj je država oziroma občina, ne smejo kupovati
kapitalskih naložb v drugih pravnih osebah in na tak način plasirati
(ali celo izgubljati) svoja prosta likvidna javna sredstva. Ta določba
ne velja za javne sklade, saj ti lahko kot eno izmed oblik
vzpodbujanja razvoja na določenem področju uporabijo tudi
vlaganje sredstev v kapitalske naložb kot svojo osnovno dejavnost
(npr. javni finančni sklad) če področna zakonodaja to predvideva
ali plasirajo prosto namensko premoženje v delnice, s katerimi se
trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v RS, državi
članici Evropske unije oziroma državi članici OECD (35. člen
zakona o javnih skladih, Uradni list RS, št. 22/00).

K 10. členu:
V tem členu se v zakon vključujejo tri nova podpoglavja, ki urejajo
prodajo ter oddajo v najem državnega oziroma občinskega
premoženja ter privatizacijo javnih zavodov, javnih gospodarskih
zavodov in javnih podjetij.

K 4. In 5. členu:
S tem členom se daje zakonsko podlago za izdajo podzakonskega
akta, v katerem bo vlada definirala kriterije za razmejitev pristojnosti
ministrstva za finance in drugih resornih ministrstev pri upravljanju
s finančnim premoženjem države ter njihova pooblastila na tem
področju glede na 1. odstavek 71. člena, ki ne določa natančno,
kdaj je katero ministrstvo pristojno za izvedbo navedenih nalog.

Novi 80. a člen določa obseg uporabe tega zakona in subjekte, ki
morajo ravnati po tem zakonu. Po novem se določbe tega
podpoglavja uporabljajo za prodajo stvarnega in finančnega
premoženja države oziroma občine, ki je v upravljanju neposrednih
uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna ali
posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna
ali druge pravne osebe.

Prav tako se daje zakonsko podlago za izdajo podzakonskega
akta, v katerem bo minister, pristojen za finance, predpisal načine
in roke za posredovanje podatkov, ki so relevantni za ažurno
vodenje centralne evidence finančnega premoženja države
oziroma občine.

Določbe tega podpoglavja se smiselno uporabljajo tudi za
zamenjavo ali vsak drug pravni posel, na podlagi katerega se
lastninska pravica države oziroma občine na finančnem ali
stvarnem premoženju prenese na novega lastnika.

K 6. členu:

Določbe tega zakona se ne uporabljajo za prodajo, zamenjavo,
oddajo v najem ali vsak drug neodplačni prenos premoženja, ki je
urejen s posebnim zakonom, vendar pa mora biti tako razpolaganje
s stvarnim premoženjem ter kapitalskimi naložbami države
oziroma občine, prikazano v letnem programu prodaje državnega
oziroma občinskega finančnega in stvarnega premoženja.

Dopolnitev 76. člena daje zakonsko podlago, ki omogoča tudi
občinam, da pridobivajo kapitalske naložbe na način, kot je že
zagotovljen državi, glede na to, da se vse ostale določbe Zakona
o javnih financah nanašajo tudi na občino. S tem bo občinam dana
možnost, da bolje zasledujejo interese lokalne skupnosti in
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Načelo odplačnosti odtujitve je določeno v 80. b členu. Načelo
odplačnosti odtujitve je izraženo v pravilu o prepovedi
neodplačnega razpolaganja z državnim premoženjem (prvi
odstavek novega 80. b člena ZJF). Po drugem odstavku je
dovoljena izjema od načela neodplačnosti in sicer za prenos
premoženja države oziroma občine, če poseben zakon tako določa
ali če je gre za žival ali posebno tehnično opremo, ki se prenaša
na njihovega imetnika, za katerega ima posebno subjektivno
vrednost (npr. policijski psi). Neodplačen prenos stvarnega in
finančnega premoženja države v smislu posebnih zakonov iz
prve točke 80.b člena je predviden v predpisih o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami in v zakonu o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99).

Temeljna prvina javnosti in s tem preglednosti prodaje je
vzpostavitev konkurence, z namenom, da se doseže čim višja
cena oziroma drug cilj na najboljši možni način. Zahteva po javnosti
tako ni sama sebi namen, temveč je njen smisel v vzpostavitvi
konkurence med potencialnimi kupci, ki se doseže tako, da so ti
hkrati obveščeni o postopku prodaje in da se tako lahko postopka
enakopravno udeležijo, če so seveda za to zainteresirani in če
izpolnjujejo pogoje, določene zaradi doseganja morebitnih
strateških interesov države kot prodajalca.
Kadar je pri prodaji kapitalske naložbe treba poleg doseganja čim
višje prodajne cene zasledovati tudi druge interese države in
podjetja, je treba uporabiti takšne metode, ki omogočajo hkratno
uresničitev vseh ciljev prodaje. Pri izbiri posameznih licitacijskih
metod je treba upoštevati tudi časovne okvire, v katerih se želi
opraviti prodajo in razmerje med prodajno ceno ter stroški prodaje.
Metode se namreč razlikujejo glede na trajanje in stroške izvedbe.
Licitacijske metode se razvrščajo v tri osnovne oblike. Vsem
trem je skupno to, da so lahko naslovljene bodisi na nedoločen
bodisi na določen krog oseb. Poudariti je treba, da se v pravu s
pojmom določen krog oseb ne označujejo poimensko določene
osebe, temveč krog oseb, ki so jim skupne določene lastnosti.
1. javne ponudbe, ki je na nedoločen oziroma določljiv krog
oseb naslovljeno javno vabilo k nakupu pod vnaprej
objavljenimi pogoji in vsebuje vse bistvene sestavine pogodbe;
2. javne dražbe, ki je javna prodaja pod vnaprej objavljenimi
pogoji prodaje, pri kateri je pogodba o nakupu sklenjena s
ponudnikom, ki izpolnjuje pogoje in ponudi najvišjo ceno nad
izklicno ceno ali
3. javnega zbiranja ponudb, ki je na nedoločen oziroma določljiv
krog oseb naslovljeno vabilo, naj pošljejo ponudbo za nakup
določenega premoženja pod objavljenimi pogoji.

80. c člen ureja pristojnosti za izvedbo postopkov prodaje. Za
izvedbo ustreznih postopkov prodaje ter pripravljalnih dejanj v
zvezi s prodajo posameznega stvarnega premoženja je
odgovoren neposredni oziroma posredni uporabnik proračuna,
ki upravlja s premoženjem oziroma župan. V ta namen predstojnik
pristojnega neposrednega oziroma posrednega uporabnika
oziroma župan, imenuje komisijo za vodenje in nadzor postopka
prodaje premoženja. Vendar pa imenuje predsednika komisije za
prodajo posamezne kapitalske naložbe države minister, pristojen
za finance.
Zakon tudi določa, da je za prodajo posamičnega predmeta
potrebno izvesti vsaj naslednje aktivnosti - potrebno je, da je
predmet prodaje, oddaje v najem ali zamenjave vključen v sprejeti
letni program prodaje finančnega in stvarnega premoženja, da je
imenovana komisija za nadzor postopkov prodaje in da je sprejet
posamičen program prodaje.
Letni program prodaje finančnega in stvarnega premoženja je
urejen v 80. č členu. Ta člen ureja postopek sprejetja letnega
programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja iz 3. točke
prvega odstavka 13. člena ZJF, ki se predloži državnemu zboru
oziroma občinskemu svetu skupaj s predlogom proračuna. Ta
program se seveda pripravi za dve prihodnji leti, ko se predloži
predlog proračuna za prihodnji dve leti. Zakon določa pristojnosti
za posredovanje predlogov za sprejem tega programa na državni
ravni. Poudariti je tudi treba, da je program prodaje samo okvirni
program prodaje, saj je v zvezi z vsako posamezno vrsto
stvarnega premoženja oziroma kapitalske naložbe, pred končno
odločitvijo o prodaji treba izdelati posamičen program prodaje te
kapitalske naložbe.

V zakonu je predvidena tudi možnost prodaje s sklenitvijo
neposredne pogodbe v štirih primerih, in sicer:
1. pri prodaji solastniških deležev na nepremičninah ali
2. pri zamenjavi nepremičnin, če se vrednost premoženja z
zamenjavo ne zmanjša
3. pri zamenjavi kapitalskih naložb in/ali drugih oblik finančnega
premoženja, če se z zamenjavo vrednost premoženja ne
zmanjša
4. pri vrednostnih papirjih ali delnicah, s katerimi se trguje na
organiziranem ali prostem trgu v skladu z Zakonom o trgu
vrednostnih papirjev in/ali Zakonom o prevzemih ter pravili
trgovanja tega trga.

Posamičen program prodaje, s katerim vlada oziroma župan
sprejeme odločitev o prodaji posamičnega predmeta, je urejen v
80. d členu. V posamičnem programu prodaje se opredelijo cilji
prodaje, pravni temelj in opis predmeta prodaje, metode, ki bodo
uporabljene pri prodaji, ter pripravljalna dejanja. Na podlagi
posamičnega programa prodaje kapitalske naložbe bodo v okviru
pripravljalnih dejanj opravljeni postopki ocenitve vrednosti
predmeta prodaje z uporabo ustreznih metod ocenjevanja
vrednosti.

Navedeni štirje primeri izhajajo iz potreb po fleksibilnosti ravnanja
s premoženjem ter prehajanju iz ene v drugo obliko premoženja
(tj. učinkovito obračanje sredstev), pri čemer je duga oblika bolj
zaželjena (običajno je to bolj likvidna oblika) oziroma za državo
bolj uporabna ob obstoječe, vrednost premoženja pa se s tem v
ničemer ne zmanjša. Četrti primer, ki je predviden, je neobhodno
potreben, saj država pri razpolaganju z vrednostnimi papirji ali
delnicami, s katerimi se trguje na organiziranem ali prostem trgu,
drugače ne more ravnati, kot določajo zakonska in druga pravila
tega trga, ki pa so časovno dosti bolj zahtevna od izvedbe
katerekoli izmed licitacijskih metod. Preden bi država odreagirala
po obstoječi zakonodaji, bi se trend rasti cene delnic na trgu že
lahko spremenil, država pa bi zamudila »ugodni trenutek«. Poleg
tega je v primeru objavljene javne ponudbe po Zakonu o prevzemih
država postavljena v pasivni položaj, in sicer tako, da sama ni
pobudnica prodaje, ampak je nekdo tretji tisti, ki ima interes odkupiti
delnice v neki gospodarski družbi in zato poda javno ponudbo za
odkup teh delnic, država pa mora v določenem roku ustrezno
reagirati, tj. akceptirati ponudbo, če je za državo sprejemljiva.

Pripravljalna dejanja so podrobneje urejena v 80. e členu. V skladu
s pravili stroke pri prodaji stvarnega premoženja in zlasti
kapitalskih naložb je namreč pred odločitvijo o posamezni prodaji
treba opraviti ustrezna pripravljalna dejanja kot so cenitev
premoženja ter izvedba skrbnega finančnega, pravnega in
organizacijskega pregleda. V predpisu, ki ga bo na podlagi 80. h
člena izdala vlada, bodo določene tudi izjeme, kdaj teh pripravljalnih
dejanj zaradi racionalnosti ne bo potrebno v polni meri izvesti.
V 80. f členu so določene metode prodaje. Prvi odstavek najprej
uzakoni načelo javnosti z enakopravnim obravnavanjem
ponudnikov in preglednosti postopkov prodaje. Metode in postopki
prodaje morajo biti določeni tako, da omogočajo optimalno
doseganje ciljev prodaje posamezne vrste premoženja.
poročevalec, št. 13

80. g člen ureja način poravnavanja stroškov pripravljalnih dejanj
in druge stroške prodaje stvarnega ali finančnega premoženja.
Te praviloma krije neposredni ali posredni uporabnik državnega
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proračuna, ki predlaga prodajo premoženja. Poleg tega je
predpisano, da pravna oseba, katere kapitalske naložbe se
prodajajo krije vse stroške za prodajo kapitalskih naložb. Če
država oziroma občina ni edini imetnik kapitalske naložbe v pravni
osebi se ji ti stroški povrnejo iz kupnine (v primeru uspešne
prodaje) ali iz proračuna (v primeru neuspešne prodaje).

K 12. členu:
Glede na zahteve Evropske Komisije je potrebno na novo in
jasno definirati funkcijo notranje revizije in njene osnovne
pristojnosti, kot tudi vgraditi zaščito funkcionalne neodvisnosti
notranjih revizorjev v javni upravi. Določiti je tudi potrebno, kateri
uporabniki proračuna so predmet notranje revizije in kdo izvaja
revizijsko funkcijo.

Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, oziroma župan,
predpiše podrobnejše postopke in metode prodaje in zamenjave
finančnega in stvarnega premoženja države oziroma občine. Ta
predpis ima podlago v 80. h členu.

K 13. členu:
Glede na zahteve Evropske Komisije je potrebno na novo in
jasno definirati pristojnosti centralne službe za razvoj in vpeljavo
usklajene metodologije in standardov za sistem finančnega
upravljanja in nadzora in za notranjo revizijo, kot tudi za nadzor
nad upoštevanjem in izvajanjem standardov in usmeritev.

80.1 člen ureja oddajo državnega stvarnega premoženja v najem.
Pri oddaji stvarnega premoženja države oziroma občine, ki je v
upravljanju neposrednih uporabnikov, v najem mora biti praviloma
uporabljena metoda javne ponudbe.

K 14. členu:

Pravila iz 80. / člena so prilagojena posebnostim javnih služb
oziroma gospodarskih javnih služb in določajo splošne pogoje za
prodajo ali preoblikovanje in s tem privatizacijo javnih zavodov,
javnih gospodarskih zavodov ter javnih podjetij. Tako prodaja
ustanoviteljskih pravic oziroma kapitalskih naložb države oziroma
občine v javnih zavodih, javnih gospodarskih zavodih in javnih
podjetjih ni dovoljena, razen, če posebni zakon, ki ureja izvajanje
javne službe na določen področju, to dovoljuje. Kadar v skladu s
področno zakonodajo preneha potreba, da bi država oziroma
občina zagotavljala javno službo oziroma javno gospodarsko
službo v okviru določenega javnega zavoda, javnega
gospodarskega zavoda ali javnega podjetja in/ali je izvajanje javne
službe oziroma javne gospodarske službe v enaki kvaliteti mogoče
učinkoviteje zagotoviti na drug način (npr. preko koncesijske
pogodbe), se pravna oseba lahko preoblikuje v gospodarsko
družbo, če zakon, ki ureja izvajanje javne službe oziroma javne
gospodarske službe na posameznem področju, ne določa
drugače. Po preoblikovanju se za prodajo kapitalske naložbe
države oziroma občine se uporabljajo določbe tega zakona.

Pristojnost za izvajanje inšpekcijskega nadzora je potrebno
napisati jasneje, saj dosedanja določba opisuje pristojnost
zapleteno in hkrati nejasno, ko posebej po nepotrebnem
izpostavlja določene posredne proračunske uporabnike ter
določene pristojnosti.
K 15. členu:
Spremembe zakona že upoštevajo, da bo novi zakon o
inšpekcijskem nadzoru razen določb o organizaciji za
proračunsko inšpekcijo veljal le še največ dve leti do ureditve v
področni zakonodaji. Zaradi navedenega je potrebno vnesti v
zakon določene določbe, ki že do sedaj veljajo za proračunsko
inšpekcijo po zakonu o upravi in ki bodo prenehale veljati, ko bo
začel veljati Zakona o inšpekcijskem nadzoru.
Zaradi nejasnega položaja v inšpekcijskih postopkih, v katere so
vključene občine in drugi prejemniki proračunskih sredstev je
potrebno ta položaj definirati skladno z zakonom o splošnem
upravnem postopku in sicer tako, da so občine v nadzoru za
sredstva pridobljena iz državnega proračuna, stranke v
inšpekcijskem postopku, (/le-ti) drugi prejemniki sredstev iz
državnega proračuna pa so po uradni dolžnosti udeleženi v
postopku in so v položaju nujnih udeležencev, kar pomeni, da so
v postopku po pravicah in dolžnostih izenačeni s strankami.

K 11. členu:
10. poglavje ZJF govori o proračunskem nadzoru. Glede na
definicijo posrednih proračunskih uporabnikov iz 6. točke prvega
odstavka 3. člena je predlagana sprememba naslova, tako, da bi
predpisana pravila notranjega nadzora veljala za vse posredne
in neposredne proračunske uporabnike in ne le za proračun.
Takšna so tudi priporočila Evropske Komisije.

K 16. členu:

Sistem notranjega nadzora javnih financ je definiran v skladu s
priporočili Evropske Komisije. V 7. členu notranji nadzor javnih
financ temelji na treh stebrih:

Tudi glede posebnih pooblastil je potrebno vnesti določene določbe
po zakonu o upravi, posebej glede nekaterih predlogov.
Zaustavitev izplačil iz proračuna je lahko le začasen ukrep, o
katerem mora v primeru pritožbe vlada odločiti v najkrajšem
roku. Glede predlogov za spremembe in dopolnitve poslovanja,
po novem zakon določa pogoj in sicer, da se podajo takrat, ko se
oceni, da nepravilnosti lahko odpravi uporabnik sam z ustreznimi
ukrepi v poslovanju. V tem primeru inšpekcija ne izda odločbe,
temveč poda tak predlog v inšpekcijskem zapisniku.

Prvega sestavlja sistem finančnega upravljanja in kontrol, ki je
osnovna naloga in odgovornost vodstva uporabnika državnega
proračuna.
Drugi steber tvorijo funkcionalno neodvisni notranji revizorji, ki
nepristransko in strokovno preverjajo kvaliteto in delovanje
sistemov finančnega upravljanja in kontrol in svetujejo vodstvu
za o njihove izboljšave.

K 17. do 20. členu:
Omenjeni členi določajo roke za izdajo podzakonskih aktov ter
urejajo prehodni režim. Postopki prodaje, ki so se začeli po zakonu
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003
in uredbi o postopkih prodaje in drugih oblikah razpolaganja z
državnim premoženjem se končajo po teh predpisih. 20. člen
določa, da začne zakon veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

Tretji steber predstavlja centralna služba za razvoj in vpeljavo
enotne metodologije in standardov kvalitete tako za sistem
finančnega upravljanja in kontrol, kot za notranjo revizijo in za
zagotovitev njihove uporabe ter analiziranje delovanja celotnega
sistema.
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71. člen
(Upravljanje javnih zavodov, javnih podjetij, skladov
in agencij ter uresničevanje pravic iz delnic in deležev
na kapitalu pravnih oseb)

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
1. člen
(Vsebina in področje veljavnosti zakona)

(1) Pristojna ministrstva, oziroma za finance pristojen organ
občinske uprave, zagotavljajo izvajanje javnih služb in dejavnosti
v javnem interesu, če poseben zakon ne določa drugače, tako,
da izvajajo naslednje naloge:
1. usklajevanje programov dela in finančnih načrtov javnih
zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter financiranje
dejavnosti teh pravnih oseb po potrjenih programih;
2. nadzor nad poslovanjem pravnih oseb;
3. nadzor nad izvajanjem odobrenih programov pravnih oseb;
4. nadzor nad zadolževanjem pravnih oseb in
5. uveljavljanje različnih pravic lastnika kapitalske naložbe (npr.
sodelovanje na skupščinah in v nadzornih svetih).

(1) S tem zakonom se urejajo sestava, priprava in izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni
proračun) in proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti (v
nadaljnjem besedilu: občinski proračuni), upravljanje s
premoženjem države In občin, zadolževanje države oziroma
občin, poroštva države oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov,
računovodstvo in proračunski nadzor. Določbe tega zakona, ki
se nanašajo na neposredne uporabnike občinskega proračuna,
veljajo tudi za ožje dele občin, ki so pravne osebe, če s tem
zakonom ni drugače določeno.

(2) Ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen
organ občinske uprave vodi centralno evidenco pravnih oseb in
premoženja v lasti države.

(2) Ta zakon določa tudi pravila, ki se uporabljajo za Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu
zavarovanja, za javne sklade, javne zavode in agencije pri sestavi
in predložitvi finančnih načrtov, upravljanju z denarnimi sredstvi,
zadolževanju, dajanju poroštev, računovodstvu, predložitvi letnih
poročil in proračunskem nadzoru.

76. člen
(Konverzija terjatve v kapitalsko naložbo)
(1) Država lahko pridobiva kapitalske naložbe v gospodarskih
družbah neodplačno, iz sredstev proračuna ali z vplačilom kapitala
s stvarnim vložkom.

(3) Ta zakon ureja tudi zadolževanje ter dajanje poroštev javnih
gospodarskih zavodov, javnih podjetij in drugih pravnih oseb, v
katerih ima država oziroma občina odločujoč vpliv na upravljanje.

(2) Pridobitev kapitalskih naložb države v gospodarskih družbah
z vplačilom kapitala s stvarnim vložkom se lahko izvede s:
1. konverzijo zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev dolžnika do države v postopkih prisilne
poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji;
2. konverzijo terjatev iz naslova danih posojil in plačanih poroštev
in
3. z vložitvijo premičnin in nepremičnin, razen nepremičnin, ki
se uporabljajo za izvajanje javnih služb.

42. člen
(Splošna proračunska rezervacija)
(1) V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov
vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot splošna proračunska
rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za
nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena
sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso
zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi
proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Sredstva proračunske
rezervacije ne smejo presegati 0, 5 % prihodkov iz bilance
prihodkov in odhodkov, sredstva proračunske rezervacije v
proračunu, ki je sprejet za leto, ki sledi prihodnjemu letu, pa ne
2% navedenih prihodkov.

(3) O pridobivanju kapitalske naložbe države v gospodarskih
družbah po prejšnjem odstavku odloča vlada na predlog
pristojnega ministrstva, usklajenega z ministrstvom, pristojnim
za finance.
77. člen
(Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje dolga
do države oziroma občine)

(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča
vlada na predlog ministra, pristojnega za finance oziroma župan.
Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se
razporedijo v finančni načrt neposrednega uporabnika.

(1) Pristojni minister v soglasju z ministrom, pristojnim za finance,
oziroma župan, lahko na prošnjo dolžnika ob primernem
zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo
dolga dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če
se s tem bistveno izboljšajo možnosti za plačilo dolga dolžnika,
od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga.
Minister, pristojen za finance, predpiše način zavarovanja in
obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika države ali občine.

67. člen
(Državno in občinsko premoženje in njegovo
upravljanje)
(1) Državno in občinsko premoženje po tem zakonu je finančno
in stvarno premoženje v lasti države in občin. Finančno
premoženje po tem zakonu so denarna sredstva, terjatve ter
delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v
pravne osebe (v nadaljevnaju: delnice in deleži na kapitalu). Stvarno
premoženje so premičnine in nepremičnine.

(2) Minister, pristojen za finance, oziroma župan lahko zahteva
takojšnje plačilo celotnega dolga, katerega plačilo je odloženo, če
eden izmed obrokov ni pravočasno plačan.
(3) Pristojni minister v soglasju z ministrom, pristojnim za finance,
oziroma župan, lahko do višine, določene v zakonu, ki ureja
izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s
katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše
plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju
z višino terjatve.

(2) Za opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu
lahko država oziroma občina državno oziroma občinsko
premoženje organizirata v obliki javnih zavodov, javnih
gospodarskih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij.
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(4) Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države
oziroma občin iz naslova obveznih dajatev.

in agencij, katerih ustanovitelj je občina, mora župan predložiti
tudi občinskemu svetu.

79. člen
(Načela za upravljanje s stvarnim premoženjem)

10. PRORAČUNSKI NADZOR

(1) Neposredni uporabniki upravljajo s stvarnim premoženjem, ki
ga imajo v posesti. Upravljanje stvarnega premoženja po tem
zakonu zajema uporabo premoženja, njegovo vzdrževanje in
oddajanje v zakup.

10.1. Finančni nadzor pri neposrednih uporabnikih
državnega in občinskih proračunov
100. člen
(Finančni nadzor)

(2) Predstojnik neposrednega uporabnika mora upravljati s
premoženjem, ki je v upravljanju pri neposrednem uporabniku, s
skrbnostjo dobrega gospodarja in voditi evidence o tem
premoženju.

(1) Finančni nadzor pri neposrednih uporabnikih državnega
proračuna je sistem notranjih kontrol in notranje revizije.
Neposredni uporabniki našteti v drugem odstavku 19. člena tega
zakona, organizirajo ustrezne oblike finančnega nadzora za vse
državne organe in organizacije iz njihove pristojnosti.

(3) Stvarno premoženje se mora zavarovati, če zakon tako določa.
O zavarovanju stvarnega premoženja v drugih primerih odloča
predstojnik neposrednega uporabnika ob upoštevanju analize
stroškov in koristi ter spoštovanju načel učinkovitosti in
gospodarnosti razpolaganja s proračunskimi sredstvi.
Odškodnina za odpravo škode na stvarnem premoženju, ki ni
zavarovano, se izplača iz proračuna.

(2) Sistem notranjih kontrol se organizira kot sistem postopkov in
odgovornosti zaposlenih v neposredem uporabniku.
(3) Notranja revizija je naknadna računovodsko-finančna revizija
in revizija učinkovitosti, gospodarnosti in uspešnosti.

(4) Minister, pristojen za finance, predpiše skupna merila za
izvajanje prejšnjega odstavka za državo in občine.

(4) Sistem notranjih kontrol in notranje revizije se lahko dopolni z
organiziranjem službe notranjih revizorjev, ki deluje v okviru
neposrednega uporabnika državnega proračuna.

80. člen
(Sredstva od prodaje in zamenjave državnega
oziroma občinskega stvarnega premoženja,
odškodnine iz naslova zavarovanj)

(5) Minister pristojen za finance predpiše skupne kriterije za
organizacijo in postopke finančnega nadzora na podlagi katerih
lahko neposredni uporabniki našteti v drugem odstavku 19. člena
tega zakona podrobneje uredijo organizacijo in postopke za
izvajanje finančnega nadzora ter poslovanja.

Sredstva od prodaje in zamenjave državnega oziroma občinskega
stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj letega, se uporabijo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega
premoženja države oziroma občine.

(6) Občine organizirajo ustrezne oblike finančnega nadzora na
podlagi podrobnejših navodil, ki jih občinam predpiše minister,
pristojen za finance.

99. člen
(Predložitev letnih poročil posrednih uporabnikov
proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije)

10.2. Finančni nadzor pri organu za nadzor proračuna
101. člen
(Pristojnosti organa za nadzor proračuna)

(1) Posredni uporabniki državnega in občinskih proračunov,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem
delu zavarovanja, morajo pripraviti letno poročilo skladno z določili
zakona o računovodstvu.

(1) Organ za nadzor državnega proračuna je ministrstvo,
pristojno za finance.
(2) Ministrstvo, pristojno za finance, ima pri nadziranju naslednje
pristojnosti:
1. opravlja inšpiciranje porabe proračunskih sredstev;
2. opravlja naknadno računovodsko-finančno revizijo in revizijo
učinkovitosti, gospodarnosti in uspešnosti skupnih projektov
različnih neposrednih uporabnikov državnega proračuna in
3. pripravlja skupne usmeritve za izvajanja notranje revizije pri
neposrednih uporabnikih državnega in občinskih proračunov.

(2) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu
zavarovanja, morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj
z obrazložitvami pristojnemu ministrstvu najpozneje do 28.
februarja tekočega leta. Letna poročila skladov in agencij, katerih
ustanovitelj je država ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, mora vlada predložiti
tudi Državnemu zboru.

(3) Minister, pristojen za finance, podrobneje uredi izvajanje druge
in tretje točke prejšnjega odstavka.
(4) Ugotovitve in revizijska mnenja, ki jih izda ministrstvo, pristojno
za finance, pri izvajanju revizije iz 2. točke drugega odstavka
tega člena, morajo obravnavati neposredni uporabniki. V primerih
negativnega revizijskega mnenja se o tem obvesti vlado.

(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti
letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami županu
najpozneje do 28. februarja tekočega leta. Letna poročila skladov
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10. 3. Proračunsko inšpiciranje

ki se nanašajo na nadzor, in omogočiti računalniško obdelavo teh
podatkov.

102. člen
(Inšpekcijske pristojnosti ministrstva, pristojnega za
finance)

(2) Če je za opravljanje nadzora iz prejšnjega člena potrebno,
vključuje nadzor tudi nadzor nad porabo nakazanih sredstev
državnega proračuna občinam in drugim prejemnikom
proračunskih sredstev.

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, ki urejajo
finančno, materialno in računovodsko poslovanje neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu
zavarovanja, ter nad zakonitostjo in namenskostjo uporabe
sredstev iz javnih financ in upravljanem z državnim premoženjem,
opravlja ministrstvo, pristojno za finance.

(3) Proračunski inšpektorji so pri opravljanju nadzora dolžni čuvati
državno, vojaško, uradno in poslovno skrivnost.
104. člen
(Posebna pooblastila)
(1) Če proračunski inšpektor pri opravljanju nadzora ugotovi, da
je bil kršen zakon, drug predpis ali akt, z odločbo naloži dejanja
za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku.

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za proračunske
inšpektorje in za izvrševanje proračunskega nadzora uporabljajo
določbe zakona o upravi in zakona o splošnem upravnem
postopku.

(2) Če se pri opravljanju proračunskega nadzora ugotovi, da se
sredstva uporabljajo v nasprotju z zakonom ali proračunom, lahko
proračunski inšpektor z odločbo ustavi tovrstna izplačila iz
proračuna oziroma zahteva, da se sredstva vrnejo v proračun.

(3) Proračunski inšpektor mora vsako tretje leto opravljati
preizkus strokovne usposobljenosti.

(3) Zoper odločbo proračunskega inšpektorja je možna pritožba
v roku 10 dni od vročitve odločbe. Pritožba zoper odločbo, s
katero se začasno ustavi izplačevanje sredstev, ne zadrži njene
izvršitve.

103. člen
(Opravljanje nadzora)
(1) Neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna,
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni
del zavarovanja, morajo proračunskim inšpektorjem omogočiti
opravljanje nadzora in dati vse zahtevane podatke, listine, poročila,
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(4) Proračunski inšpektorji lahko predlagajo neposrednim in
posrednim uporabnikom, Zavodu za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije spremembe in dopolnitve njihovega poslovanja.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta: Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnih financah - hitri postopek

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: Glej
točko b)

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«
a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 70. člen: postopna
združljivost slovenske zakonodaje z zakonodajo EU
b) v kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče obveznosti
Izpolnjene: popolno
c) razlogi za neizpolnitev obveznosti: jih ni

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj
navedenimi pravnimi viri ES (leto): Glej točko b)
5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?
Finančna uredba in Uredba komisije 3418/89
6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik?
Del, ki se nanaša na notranji finančni nadzor je preveden v angleški
jezik.

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
- Finančna uredba, OJL 356, 21.12.1977 - usklajeno,
- Uredba komisije, 3418/93, OJL 315, 16.12.1993 - usklajeno,
- Uredba sveta, 3605/93, OJL 332, 31.12.1993 - usklajeno,
- Uredba komisije, 1663/95, OJL 158, 08.07.1995 - usklajeno,
- Uredba sveta, 1260/99, OJL 161, 26.06.1999 - usklajeno
- Uredba sveta, 1258/99, OJL 160, 26.06.1999 - usklajeno,
- Uredba sveta, 1267/99, OJL 161, 26.06.1999 - usklajeno,
- Uredba sveta, 1266/99, OJL 161, 26.06.1999 - usklajeno,
- Uredba komisije, 0438/01, OJL 063, 03.03.2001 - usklajeno,
- Uredba komisije, 0448/01, OJL 064, 06.03.2001 - usklajeno.

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX,
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...)
In priloženo njihovo mnenje o usklajenosti:
Komisija ES, DG Budget, g. De-Koning. G. De-Koning je sodeloval
pri oblikovanju predloga dela akta, ki se nanaša na notranji finančni
nadzor in je podal pozitivno mnenje na predlog.
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: Uskladitev
najkasneje do junija 2002.

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:
Zakonodaja, ki ureja notranji nadzor javnih financ ni predmet
direktnega urejanja s strani zakonodaje EU. Posamezna področja
se uskladijo s prevzemom obveznosti ob pristopu.
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Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

LOKALNIH

VOLITVAH

(ZLV-?)

skrajšani postopek - EPA 441 - III
Vlada Republike Slovenije Je dne 7.2.2002 predložila
Državnemu zboru v zakonodajni postopek predlog
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o
lokalnih volitvah (ZLV-?) - skrajšani postopek (EPA
441-111).
Poslanec Janez Kramberger je dne 12. aprila 1998
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona
o spremembah zakona o lokalnih volitvah (ZLV-D) - hitri
postopek (EPA 430-II) In dne 28. julija 1998 še poslanec
Tone Partljič predlog zakona o dopolnitvi zakona o
lokalnih volitvah (ZLV-?) - skrajšani postopek (EPA 551II), ki urejata enako oziroma podobno vsebino kot
predloženi zakon. Ker zakonodajna postopka predlogov
zakonov, ki sta ju predložila poslanec Janez Kramberger
In poslanec Tone Partljič še nista končana, predsednik
Državnega zbora obvešča, da je na podlagi četrtega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora (Uradni
list RS, št. 40/93, 80/94,3/95, 28/96,26/97,46/2000,3/2001,
9/2001, 13/2001) zadržal dodelitev predloga zakona, ki
ga je v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.

dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah obravnava po
skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spremembe
in dopolnitve ter uskladitev zakona z Zakonom o lokalni
samoupravi.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2001-1525-0005
Številka: 013-00/2002-1
Ljubljana, 07.02.2002

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 7.2.2002
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH - EU,

- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve,
- Astrid Prašnikar, državna sekretarka v Ministrstvu za
notranje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in

kandidiranja na lokalnih volitvah državljanov unije, ki prebivajo v
državi članici, niso pa njeni državljani. Področje lokalnih volitev
pokriva Direktiva Sveta Evrope št. 94/80/EC z dne 19. decembra
1994. To pravico bi sicer državljani unije lahko pridobili šele, ko bo
Republika Slovenija postala članica EU. Vendar je to treba urediti
v zakonu že pred vključitvijo Republike Slovenije v EU. Ureditev
je v skladu s 43. členom Ustave RS, ki pravi, da zakon lahko
določi, v katerih primerih in pod katerimi pogoji imajo volilno pravico
tujci.

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Zakon o lokalnih volitvah je treba uskladiti s pravnim redom
Evropske Unije. V okviru pogajalskih izhodišč za področje 2prosto gibanje oseb se je Republika Slovenija zavezala tudi za
ureditev pogojev za uveljavljanje volilne pravice in pravice do
14. februar2002
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Zakon o lokalnih volitvah je bil sprejet konec leta 1993 skupaj z
zakonom o lokalni samoupravi, ki je šele postavil temelje za
oblikovanje novih občin in ko torej še niso bila znana vsa za volilni
sistem relevantna dejstva, kot so zlasti število in velikost občin,
njihova delitev na krajevne, vaške in četrtne skupnosti, status
teh skupnosti ter položaj in oblikovanje njihovih organov. Med
postopkom za ustanovitev občin in za določitev njihovih območij
so se tudi spremenila merila za njihovo oblikovanje, pozneje pa
tudi pravila za oblikovanje ožjih delov občine in njihovih organov.
Zato je razumljivo, da se je že pred prvimi lokalnimi volitvami
pokazala potreba po spremembah in dopolnitvah zakona. Tako je
bil zakon dvakrat noveliran že v letu 1994 pred prvimi volitvami v
občinske svete in županov, nato v letu 1995 pred prvimi volitvami
v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, in nazadnje v letu
1998 pred drugimi lokalnimi volitvami.

izvršilnih funkcijah, katerih vsebina je lahko tudi izvrševanje funkcij
državne uprave in varovanje splošnih interesov. V skladu s 43.
členom Ustave RS lahko zakon določi, v katerih primerih in pod
katerimi pogoji imajo volilno pravico tujci. Za pridobitev stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji so določeni pogoji v zakonu o
tujcih, ki določa, da lahko tujec pridobi stalno prebivališče po
osmih letih neprekinjenega bivanja v državi. Toda medtem, ko
nas k zagotovitvi volilne pravice državljanom EU zavezuje
direktiva, je vprašanje dodelitve volilne pravice tudi drugim tujcem
stvar civilizacijskih, kulturnih in političnih standardov oziroma
politične presoje. Večina držav članic Evropske Unije daje volilno
pravico na lokalnih volitvah vsem tujcem, ki z zakonom določen
čas prebivajo v tej državi. Tako široko uveljavljajo načelo enakosti
in ne diskriminacije med svojimi državljani in tujci, na katerem
temelji člen 8b Pogodbe o ustanovitvi Evropske Unije, katerega
cilj je zagotavljanje pravice do prostega gibanja in svobodne
prebivanja. V skladu s tem načelom se predlaga, da naj bi tujci s
stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na lokalnih volitvah
imeli aktivno in pasivno volilno pravico, razen pri volitvah župana,
kjer naj bi imeli samo aktivno volilno pravico. Razlog za odstopanje
je v sistemski ureditvi lokalne samouprave v Republiki Sloveniji,
ki državi omogoča, da z zakonom prenese opravljanje
posameznih zadev iz državne pristojnosti v opravljanje lokalni
skupnosti, vključno s sistemom nadzorovanja zakonitosti,
primernosti in smotrnosti opravljanja teh nalog. V teh primerih je
župan neposredno vključen v izvajanje državnih nalog. Župan
ima v skladu z zakonom tudi naloge v zvezi z obrambnim
načrtovanjem in obrambnimi pripravami.

Zakon sicer v praksi zadovoljivo funkcionira in pri njegovem
izvajanju ni bilo večjih problemov. Vendar se je pokazalo, da
nekatere rešitve v zakonu niso ustrezne in jih je treba spremeniti.
To velja zlasti za možnost, da se predsednik občinske volilne
komisije in njegov namestnik imenujeta tudi izmed oseb, ki niso
sodniki oziroma diplomirani pravniki (35. člen),, za določanje
kandidatov na zborih volivcev (53. člen ter 56. do 64. člen) in za
določanje kandidatur za župana s strani skupine volivcev (106.
člen). Poleg tega se je ugotovilo, da zakon ne rešuje ali ne rešuje
popolno nekaterih vprašanj, ki so pomembna za izvedbo volitev,
in ga je zato treba dopolniti. To velja zlasti za uporabo žreba, v
primeru, če sta dve listi kandidatov, ki prideta v poštev za dodelitev
mandatov, dosegli enak najvišji količnik po zaporedju najvišjih
količnikov, za razpis predčasnih volitev v primeru, če hkrati odstopi
večina članov občinskega sveta, za navedbo imen predlagateljev
kandidatov na glasovnici za večinske volitve (82. člen), za
določitev roka za izvedbo drugega kroga volitev župana (107.
člen) in za izvedbo nadomestnih volitev v svete krajevnih in vaških
skupnosti (110. člen v zvezi z 29. členom). Odpraviti je treba tudi
dve koliziji med zakonom o lokalnih volitvah (ZLV) in zakonom o
lokalni samoupravi (ZLS), in sicer glede organa, ki razpiše
predčasne volitve v primeru, če se občinski svet razpusti (26.
člen ZLV in 90. b člen ZLS), in glede nadomestitve člana občinskega
sveta, izvoljenega na proporcionalnih volitvah, ki mu je prenehal
mandat (31. člen ZLV in 37. a člen ZLS).

2.2. Žreb kot način dodelitve mandatov in izvolitve
(dopolnitev 18. člena)
Zakon določa žreb kot način izvolitve pri večinskih volitvah v
občinske svete (12. člen), in sicer za dva primera:
1) če sta v volilni enoti, kjer se voli en član občinskega sveta, dva
kandidata dobila enako največje število glasov, in
2) če sta v volilni enoti, v kateri se voli več članov občinskega
sveta, zadnja dva kandidata, ki prideta v poštev za izvolitev,
dobila enako število glasov.
Pri proporcionalnih volitvah v občinske svete lahko dve listi
kandidatov, ki prideta v poštev za dodelitev mandatov, dosežeta
enak najvišji količnih po zaporedju najvišjih količnikov, zato je
treba v zakonu predvideti žreb tudi za ta primer.

Za sprejem zakona je predlagan postopek, ki velja za sprejem
»evropskih« zakonov zaradi določb, ki pomenijo uskladitev zakona
o lokalnih volitvah s pravnim redom Evropske Unije. Dodatni razlog
za predlagani skrajšani postopek pa je dejstvo, da zakon, ki
vsebuje tudi druge manjše spremembe in dopolnitve ter določbe,
s katerimi se medsebojno usklajujeta zakon o lokalni samoupravi
in zakon o lokalnih volitvah, podlaga za izvedbo lokalnih volitev.
Naslednje redne lokalne volitve bodo že v jeseni 2002.

2.3. Predčasne volitve v primeru, če hkrati odstopi
večina članov občinskega sveta (dopolnitev 24.
člena)
Če hkrati odstopi večina članov občinskega sveta, nastane
posebna situacija, saj postane občinski svet absolutno nesklepčen
in nesposoben za odločanje. Po sedanji ureditvi so tudi v takem
primeru za popolnitev občinskega sveta, katerega člani se volijo
po večinskem načelu potrebne nadomestne volitve, za popolnitev
občinskega sveta, katerega člani se volijo po proporcionalnem
načelu, pa nadomestitev članov, ki so odstopili, z naslednjimi
kandidati z list kandidatov, oziroma v skrajnem primeru
nadomestne volitve. Vendar se ta rešitev za ta primer ne zdi
ustrezna. Gre dejansko za samorazpustitev občinskega sveta,
za njegovo popolno onesposobljenost, zato so v tem primeru
ustrezna rešitev predčasne volitve.

2. Cilji in načela zakona
Kot je razvidno iz ocene stanja in razlogov za sprejem zakona,
so cilji predlaganega zakona, da se uredi volilna pravica na lokalnih
volitvah za državljane članic EU, da se spremenijo nekatere
rešitve v zakonu, ki so se izkazale za neustrezne, da se uredijo
nekatera vprašanja, ki v veljavnem zakonu niso ali niso popolno
rešena in da se odpravijo nekatere kolizije z zakonom o lokalni
samoupravi. Ti cilji naj bi se dosegli na podlagi naslednjih načel:

2.1. Volilna pravica tujcev (dopolnitev 5., 8. in 103.
člena)

2.4. Odprava kolizij med ZLV in ZLS (sprememba 26.,
30. in 31. člena)

Direktiva SE zahteva za državljane članic EU, ki imajo stalno
prebivališče v drugi članici, na lokalnih volitvah aktivno volilno
pravico. Glede pasivne volilne pravice je z določbo tretjega
odstavka 5.člena direktive dopuščeno odstopanje pri vodilnih
poročevalec, št. 13

Kot je omenjeno že v oceni stanja in razlogih za sprejem zakona,
sta ugotovljeni dve koliziji med ZLV in ZLS, ki ju je treba odpraviti.
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Pri prvi gre za različno določitev organa, ki razpiše predčasne
volitve, kadar Državni zbor razpusti občinski svet. Po 90.b členu
ZLS Državni zbor, ko razpusti občinski svet, tudi razpiše
predčasne volitve. Po 24. členu ZLV pa razpiše predčasne volitve
župan. Za odpravo kolizije je treba črtati določbo 24. člena ZLV,
po kateri razpiše predčasne volitve župan. Dodati pa je treba
določbo, da v primeru, če hkrati odstopi večina članov občinskega
sveta, razpiše predčasne volitve občinska volilna komisija.

2.6. Kandidiranje (spremembi 49. in 53. člena, črtanje
56. do 64. člena in sprememba 106. člena)
Določanje kandidatov na zborih volivcev se je izkazalo za
preživeto in nepotrebno, saj se v praksi ne izvaja ali pa se uporablja
za volilno kampanjo, kar ni v skladu z zakonom o volilni kampanji.
Zato je treba ta način določanja kandidatov opustiti in črtati vse
določbe, ki ga urejajo (53. člen ter 56. do 64. člen).

Pri drugi koliziji gre za različno ureditev vprašanja nadomestitve
na proporcionalnih volitvah izvoljenega člana občinskega sveta,
ki mu je prenehal mandat, v primeru če noben kandidat z iste liste
kandidatov ni pripravljen sprejeti funkcije. Po 31. členu ZLV se v
takem primeru izvedejo nadomestne volitve. Po 37. a členu ZLS
pa v takem primeru člana občinskega sveta, ki mu je prenehal
mandat, razen če je odstopil, nadomesti kandidat z istoimenske
liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v
razmerju do količnika v volilni enoti, in se šele v primeru, če tudi
noben kandidat s te liste kandidatov ni pripravljen sprejeti funkcije,
opravijo nadomestne volitve po 31. členu ZLV. Ureditev tega
vprašanja sodi v ZLV, zato je kolizijo potrebno odpraviti tako, da
se to vprašanje ustrezno uredi v ZLV, predmetna določba ZLS pa
črta.

V zvezi s tem je treba spremeniti 49. člen, kolikor se nanaša na
določanje kandidatov za člane občinskega sveta - predstavnike
romske skupnosti. Te so doslej lahko določali volivci - pripadniki
romske skupnosti s podpisi najmanj 15 volivcev ali na zborih
volivcev. Za naprej je treba omogočiti, da te kandidate poleg skupin
volivcev določi tudi društvena organizacija Romov v občini.
Neustrezna je tudi sedanja ureditev določanja kandidatov za
župana s strani volivcev. Po 106. členu se zahteva, da kandidata
za župana določi najmanj 50 volivcev, ne glede na velikost občine.
Tako se izide, da mora, na primer, v najmanjši občini Osilnica
predlagati kandidata za župana najmanj 16 % volivcev, v največji
občini Ljubljana pa komaj 2,5 desettisočink volivcev. Predlaga se,
da se kriterij števila volivcev, ki lahko predlagajo kandidata za
župana določi objektivno, tako da lahko predlaga kandidata za
župana najmanj 2 % volivcev, vendar ne manj kot 20 in ne več kot
250 volivcev.

2.5. Volilni organi (sprememba 35. in 39. člena ter
dopolnitev 45. člena)
Zakon v 35. členu določa, da se predsednik občinske volilne
komisije in njegov namestnik imenujeta po možnosti izmed
sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. To pomeni, da
se lahko imenujeta tudi izmed oseb, ki niso sodniki ali diplomirani
pravniki. To možnost je treba odpraviti, saj glede na pristojnosti
občinske volilne komisije, da skrbi za zakonitost volitev in preverja
zakonitost kandidatur in list kandidatov, ni mogoče dopuščati, da
njen predsednik in njegov namestnik ne bi bila imenovana izmed
sodnikov ali drugih diplomiranih pravnikov.

2.7. Druge predlagane spremembe in dopolnitve
(68.a, 7182., 90., 105., 107., 109. in 110. člen)
Druge predlagane spremembe in dopolnitve zakona so samo
tehnične ali redakcijske narave in so pojasnjene v obrazložitvi
predloga.

3. Finančne in druge posledice

V 39. členu je določeno, da se tajnik občinske volilne komisije in
tajnik volilne komisije volilne enote imenujeta izmed delavcev
občinske uprave. Ta določba je preozka in neživljenjska zlasti za
majhne občine, ki imajo majhne občinske uprave. Zato je treba
omogočiti, da se tajniki volilnih komisij imenujejo tudi izmed oseb,
ki niso delavci občinske uprave, vendar na predlog občinske
uprave.

Finančne posledice bodo imele določbe zakona, ki povzročajo
zvišanje stroškov izvedbe lokalnih volitev. Zvišanje stroškov bo
sicer relativno majhno, ker ga bo povzročilo le nekaj večje število
volivcev (po zadnjih podatkih skupaj 13 000). Stroške lokalnih
volitev nosijo občinski proračuni, v kolikor pa se določbe zakona
uporabljajo tudi za druga glasovanja, ki jih na lokalnem nivoju
razpisuje država (ustanavljanje občin), bodo višji stroški bremenili
tudi državni proračun.

V zakonu je treba opredeliti položaj volilnih organov v lokalnih
skupnostih kot samostojnih in neodvisnih organov lokalnih
skupnosti. To je potrebno zato, ker v praksi prihaja do nejasnosti
glede položaja teh organov v odnosu do župana, do policije in do
drugih organov kot tudi glede financiranja volitev, ki ga je potrebno
izvajati preko volilnih organov.

II. BESEDILO ČLENOV:

V zakonu je treba tudi opredeliti naravo in višino nadomestil članom
volilnih organov, tako članom volilnih komisij kot tudi članom volilnih
odborov zaradi dela v teh organih ob izvedbi volitev. Ob načelni
določbi, da so funkcije v volilnih organih častne je treba upoštevati,
da je delo v volilnih organih, predvsem v volilnih odborih samo
relativno prostovoljno. Dejansko gre za opravljanje z odločbo
naložene dolžnosti v javnem interesu. Predlagano je, da so
nadomestila predsedniku in članom volilnih komisij normirana ter
vezana na plačila za nepoklicno opravljanje občinskih funkcij,
nadomestila predsedniku in članom volilnih odborov pa na znesek
dnevnice za službeno potovanje v državi daljše od 12 ur. S
prehodno določbo se tudi predlaga, da se nadomestila predsedniku
in članom volilnih odborov izvzamejo od obdavčitve osebnih
prejemkov.

14. februar2002

1. člen
V zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94,
61/95, 70/95, 20/98) se za prvim odstavkom 5. člena doda nov
drugi odstavek, ki se glasi:
»Pravico voliti člana občinskega sveta imajo pod pogoji iz prvega
odstavka tega člena tudi tujci, ki imajo stalno prebivališče v
Republiki Sloveniji.«
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek in se spremeni
tako, da se glasi:
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» Volilno pravico iz prvega in drugega odstavka ima volivec v
občini, v kateri ima stalno prebivališče.«

»Volilni organi za lokalne volitve so samostojni in neodvisni organi
lokalnih skupnosti.
Funkcija članov volilnih organov je častna.

2. člen

Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih ob vsakih
volitvah pravico do enkratnega nadomestila po tem zakonu.
Nadomestilo se izplača na podlagi odločbe o imenovanju.

V 8. členu se v prvem odstavku črta beseda »državljanov«.
3. člen

Predsednik občinske volilne komisije in njegov namestnik imata
pravico do nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila
plačila za nepoklicno opravljanje funkcije župana oziroma funkcije
podžupana v občini. Člani občinske volilne komisije in njihovi
namestniki imajo pravico do nadomestila v višini dvajset odstotkov
povprečnega mesečnega izplačila plačila za nepoklicno
opravljanje funkcije župana.

V 18. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
» če sta dve listi kandidatov, ki prideta v poštev za razdelitev
mandatov, dosegli enak najvišji količnik po zaporedju najvišjih
količnikov odloči o dodelitvi mandatov med dvema listama žreb. »
Dosedanji prvi odstavek postane drugi odstavek.

Predsednik in člani volilnih odborov ter njihovi namestniki imajo
pravico do nadomestila v znesku dveh dnevnic za službeno pot
v državi, ki traja nad 12 ur, do katere so upravičeni zaposleni v
občinski upravi.«

4. člen
V 24. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Predčasne volitve se opravijo tudi, če hkrati odstopi večina članov
občinskega sveta.«

11. člen

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

Drugi odstavek 49. člena se spremeni, tako da se glasi:
»Kandidate za člane občinskega sveta - predstavnike romske
skupnosti določijo volivci - pripadniki romske skupnosti v občini,
s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene organizacije
Romov v občini.«

5. člen
Drugi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Predčasne volitve v občinski svet, v primeru iz četrtega odstavka
24. člena tega zakona, razpiše občinska volilna komisija.«

12. člen
V 53. členu se črtajo besede »ali na zborih volivcev«.

6. člen
V 30. členu se dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»Če kandidat, ki je po tem zakonu postal član občinskega sveta
za preostanek mandatne dobe, v osmih dneh ne sporoči, da
sprejema funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica prenese
na naslednjega kandidata z iste liste kandidatov. Če takega
kandidata ni, ga nadomesti kandidat z istoimenske liste v volilni
enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do
količnika v volilni enoti. Če tudi noben kandidat s te liste kandidatov
v osmih dneh ne sporoči, da sprejema funkcijo člana občinskega
sveta, se opravijo nadomestne volitve.

13. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vsaka skupina volivcev iz prejšnjega člena lahko v posamezni
volilni enoti določi največ toliko kandidatov, kolikor članov
občinskega sveta se voli v volilni enoti.«
14. člen
Črtajo se členi 56 do vključno 64.

Nadomestne volitve se opravijo tudi, če članu občinskega sveta,
v primeru iz prvega odstavka tega člena, preneha mandat, ker je
odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.«

15. člen
Podnaslov »c) Skupne določbe o kandidiranju« se prenese pred
68. a člen.

7. člen
V 31. členu se črtata prvi in drugi odstavek.

16. člen
8. člen

71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vsak volivec lahko da podporo s podpisom samo enemu predlogu
kandidatov, ki se volijo po večinskem načelu, ali samo eni listi
kandidatov.«

V drugem odstavku 35. člena se črtata besedi »po možnosti«.
9. člen

17. člen

V 39. členu se besede »izmed delavcev občinske uprave«
nadomestijo z besedami »na predlog občinske uprave«.

V drugi alinei prvega odstavka 82. člena se na koncu dodajo
besede »ter ime predlagatelja«.

10. člen
Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi:
poročevalec, št. 13
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18.člen

»Drugi krog volitev se opravi najkasneje 21 dni po prvem krogu
volitev.«

V prvem odstavku 90. člena se doda nov stavek, ki se glasi:
»Občinska volilna komisija pošlje poročilo o izidu volitev v občini
tudi Republiški volilni komisiji ter predstavnikom kandidatur
oziroma list kandidatov.«

23. člen
Črtajo se četrti, peti in šesti odstavek 109. člena.
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Politična stranka določi kandidate za člane sveta krajevne, vaške
oziroma četrtne skupnosti po postopku, določenem v 51. členu
tega zakona. Pri določanju kandidatov morajo sodelovati najmanj
trije člani stranke, ki imajo volilno pravico iz zadnjega odstavka
tega člena.«

19. člen
103. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Pravico voliti župana ima vsak občan, ki ima volilno pravico pri
volitvah v občinski svet.
Pravico biti voljen za,župana ima oseba iz prvega odstavka 5.
člena tega zakona.«

Dosedanji sedmi in osmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

20. člen

24. člen

V prvem in drugem odstavku 105. člena se beseda »naknadne«
nadomesti z besedo »nadomestne«.

V 110. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Nadomestne volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti se
opravijo, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta.«

21. člen
25.člen

Drugi odstavek 106. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, lahko
kandidata za župana določi najmanj dva odstotka volivcev, ki
imajo stalno prebivališče v občini, vendar ne manj kot 20 volivcev
in ne več kot 250 volivcev.«

Do sistemske ureditve vprašanja obdavčevanja osebnih
prejemkov predsednika in članov volilnih odborov se od
nadomestil iz petega odstavka 10.člena tega zakona ne plačuje
davka od osebnih prejemkov in dohodnine.

22. člen

26.člen

V prvem odstavku 107. člena se beseda »oddanih« nadomesti z
besedo »veljavnih«.

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

V tretjem odstavku se doda nov stavek, ki se glasi:
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III. OBRAZLOŽITEV

Temeljne rešitve v predlaganem zakonu so obrazložene že v
uvodu predloga zakona v poglavju o Ciljih in načelih zakona, in
sicer v naslednjih oddelkih:

V 17. členu predloga zakona se predlaga dopolnitev 82. člena
zakona o vsebini glasovnice za večinske volitve, da se poleg
zaporednih številk ter priimkov in imen kandidatov po seznamu,
navede pri vsakem kandidatu tudi ime predlagatelja kandidature.

2.1. Volilna pravica tujcev (dopolnitev 5., 8. in 103. člena) - 1. in 2.
člen predloga zakona.

V 18. členu predloga zakona se predlaga dopolnitev 90. člena, ki
določa, da občinska volilna komisija pošlje poročilo o izidu volitev
županu. Predlaga se, da občinska volilna komisija pošlje poročilo
o izidu volitev tudi Republiški volilni komisiji in predstavnikom
kandidatur oziroma list kandidatov iz razloga, ker objava poročila
o izidu volitev v občinskem uradnem glasilu običajno kasni, kar je
problematično iz vidika varstva volilne pravice.

2.2. Žreb kot način dodelitve mandatov in izvolitve (dopolnitev 18.
člena) - 4. člen predloga zakona.
2.3. Predčasne volitve v primeru, Če hkrati odstopi večina članov
občinskega sveta (dopolnitev 24. člena)-5. člen predloga zakona.
2.4. Odprava kolizij med ZLV in ZLS (sprememba 26., 30. in 31.
člena) - 6., 7. in 8. člen predloga zakona.

V 19. členu predloga zakona se predlaga redakcijski popravek
besedila 105. člena, ki napačno govori o naknadnih volitvah
župana, namesto o nadomestnih volitvah župana, če županu
preneha mandat pred potekom mandatne dobe.

2.5. Volilni organi (sprememba 35. in 39. člena ter dopolnitev 45.
člena) - 9. do 11. člen predloga zakona.

Druge predlagane spremembe in dopolnitve zakona so samo
tehnične ali redakcijske narave.

V 22. členu predloga zakona se predlaga dopolnitev 107. člena z
določitvijo roka, v katerem mora biti razpisan drugi krog volitev
za župana. Vprašanje konstituiranja občinskega sveta po volitvah
v zakonu ni posebej rešeno, razen za prve občinske svete po
ustanovitvi novih občin. Tako določata 118.člen zakona o lokalnih
volitvah in prvi odstavek 31.člena zakona o postopku za
ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij (Uradni list
RS, št. 44/96), da prvo sejo na prvih volitvah izvoljenega
občinskega sveta skliče predsednik občinske volilne komisije
najkasneje v 20 dneh po izvolitvi. Prve seje novoizvoljenih
občinskih svetov pa sklicuje prejšnji župan, ki mu občinska volilna
komisija na podlagi 90.člena zakona o lokalnih volitvah pošlje
poročilo o izidu volitev v občini najpozneje šesti dan po dnevu
glasovanja. Poročilo se na podlagi predloga sprememb in
dopolnitev 90.člena pošlje tudi Republiški volilni komisiji ter
predstavnikom kandidatur oziroma list kandidatov. Izid volitev se
objavi tudi v občinskem uradnem glasilu. Skrajni dvajset dnevi
rok za sklic prve seje novoizvoljenega občinskega sveta se torej
šteje od dne izvolitve. Za dan izvolitve pa je treba šteti dan, ko
župan prejme poročilo občinske volilne komisije in lahko izvede
vse potrebno za sklic prve seje. Če je treba opraviti še drugi krog
volitev župana, je torej mogoče uskladiti roke tako, da se na prvi
seji občinskega sveta sprejmejo vse odločitve, ki jih je treba sprejeti
za konstituiranje občinskih organov po volitvah.

V 15. členu predloga zakona se predlaga, da se podnaslov »c)
Skupne določbe o kandidiranju« prenese pred 68. a člen. To je
potrebno zato, ker se vsebina 68.a člena ne nanaša samo na
kandidiranje za proporcionalne volitve, ampak tudi na kandidiranje
za večinske volitve in zato ne sodi v poglavje o kandidiranju za
proporcionalne volitve, ampak med skupne določbe o kandidiranju.

V 23. členu predloga zakona se predlaga črtanje določb četrtega,
petega in šestega odstavka 109. člena, ki so bile uporabne samo
za prve volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti.
Predlaga pa se dopolnitev glede določanja kandidatov za člane
svetov krajevnih, vaških oziroma četrtnih skupnosti s strani
političnih strank ob upoštevanju odločbe upravnega sodišča.

V 16. členu predloga zakona se predlaga samo preciznejša
formulacija glede tega, da vsak volivec lahko da podporo s
podpisom samo enemu predlogu kandidatov, ki se volijo po
večinskem načelu, kar pomeni, da lahko s svojo podporo nastopi
samo v eni skupini volivcev, ki predlagajo kandidata za volitve po
večinskem načelu.

V 24. členu predloga zakona se predlaga dopolnitev 110. člena,
da se iz razlogov racionalnosti nadomestne volitve v svete
krajevnih in vaških skupnosti ne opravijo vselej, kadar
posameznemu članu sveta preneha mandat, ampak šele v
primeru, ko preneha mandat najmanj tretjini članov sveta.

2.6. Kandidiranje (spremembi49. in 53. člena, črtanje 56. do vključno
64. člena in sprememba 106. člena) - 12. do 15. člen in 22. člen
predloga zakona.
Pri usklajevanju volilne zakonodaje (zakona o evidenci volilne
pravice in zakona o lokalnih volitvah) so upoštevana napotila, ki
jih je izrazilo Ustavno sodišče v odločbi št. U-l-416/98-38 (Uradni
list RS, št.28/01), ko je obravnavalo uresničevanje pravice romske
skupnosti do svojega predstavnika v občinskem svetu ter
uresničitev njihove posebne volilne pravice. Posebnega
sistemskega zakona za to področje še ni. Zato Romi nimajo
organizacije, ki bi ustrezala npr. narodni skupnosti (manjšine).
Organizirani pa so v društva in zvezo romskih društev, katerih
vsebina je predvsem povezovanje pripadnikov romske
skupnosti(ob različnih drugih dejavnostih-prevladuje kulturna).
Na podlagi strokovnih mnenj Inštituta za narodnosti je v obeh
zakonih upoštevano edino obstoječe organiziranje Romov kot
dejanska podlaga za izvedbo volitev.
2.7. Druge predlagane spremembe in dopolnitve (68.a, 71., 82.,
90., 105., 107., 109. in 110. člen).
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V prehodni določbi 25. člena je predlagano, da se od nadomestil
predsedniku in članom volilnih organov ne plačuje davkov.
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Pravico voliti in biti voljen za člana občinskega sveta ima vsak
državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil 18
let starosti in mu ni odvzeta poslovna sposobnost.
Volilno pravico ima državljan v občini, v kateri ima stalno
prebivališče.

funkcijo člana občinskega sveta, se ta pravica prenese na
naslednjega kandidata. Če takega kandidata ni, se opravijo
nadomestne volitve.
Nadomestne volitve se opravijo tudi, če članu občinskega sveta
v primeru iz prejšnjega člena preneha mandat, ker je odstopil prej
kot v šestih mesecih od potrditve mandata.
Nadomestne volitve se ne opravijo, če članu občinskega sveta
preneha mandat manj kot šest mesecev pred potekom mandatne
dobe občinskega sveta, razen če občinski svet odloči drugače.
Na nadomestnih volitvah se član občinskega sveta izvoli za čas
do izteka mandatne dobe občinskega sveta.

8. člen

35. člen

Volilna pravica državljanov se evidentira s splošnim občinskim
volilnim imenikom.
Volilna pravica državljanov za volitve predstavnikov italijanske in
madžarske narodne skupnosti se evidentira s posebnim
občinskim volilnim imenikom občanov - pripadnikov teh narodnih
skupnosti.
Volilna pravica državljanov za volitve predstavnika romske
skupnosti se evidentira s posebnim občinskim volilnim imenikom
občanov -pripadnikov te skupnosti.
Glede vodenja evidence volilne pravice, sestavljanja občinskih
volilnih imenikov in drugih vprašanj v zvezi z evidenco volilne
pravice, ki s tem zakonom niso posebej urejena, se smiselno
uporabljajo določbe zakona o evidenci volilne pravice.

Občinsko volilno komisijo in volilno komisijo volilne enote
sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki.
Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta po
možnosti izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov.
Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po
predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter
občanov.

III. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
5. člen

39. člen
Občinska volilna komisija in volilna komisija volilne enote imata
tajnika, ki ga imenujeta izmed delavcev občinske uprave.
45. člen

18. člen

Glede oblikovanja in načina dela volilnih organov, ki s tem zakonom
niso urejena, veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor.

V primerih iz 14. do 17. člena so izvoljeni kandidati, ki so dobili
preferenčne glasove večine volivcev, ki so glasovali za listo, in
sicer po zaporedju največjega števila preferenčnih glasov. Kolikor
takih kandidatov ni, so izvoljeni kandidati po vrstnem redu na listi.

49. člen
Kandidate za člane občinskega sveta, predstavnike italijanske
oziroma madžarske narodne skupnosti, določijo volivci - pripadniki
narodne skupnosti v občini s podpisi najmanj 15 volivcev.
Kandidate za člane občinskega sveta, predstavnike romske
skupnosti, določijo volivci - pripadniki te skupnosti v občini.

24. člen
Splošne volitve v občinske svete so redne in predčasne.
Redne volitve v občinske svete se opravijo vsako četrto leto.
Predčasne volitve v občinske svete se opravijo, če se občinski
svet razpusti pred potekom štiriletne mandatne dobe.
Če se občina ustanovi po opravljenih rednih volitvah v občinske
svete, se prve volitve v občinski svet opravijo po določbah tega
zakona o predčasnih volitvah.

53. člen
Volivci določajo kandidate s podpisovanjem ali na zborihvolivcev.

26. člen

55. člen

Redne volitve v občinske svete razpiše predsednik Državnega
zbora Republike Slovenije.
Predčasne volitve v občinski svet razpiše župan.
Akt o razpisu volitev se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vsaka skupina volivcev lahko določi največ toliko kandidatov,
kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti.

30. člen

Volivci lahko določajo kandidate na zborih volivcev, če to zahteva
najmanj 30 volivcev v volilni enoti oziroma najmanj 15 volivcev v
volilni enoti, ki ima manj kot 500 prebivalcev.
Zahtevo je treba vložiti pisno pri volilni komisiji volilne enote
najpozneje v desetih dneh od dneva razpisa volitev.

56. člen

Če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na
proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta za
preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi
bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat,
razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.

57. člen
Na zborih volivcev se določajo kandidati po predlogih volivcev.
Vsak volivec lahko predlaga največ toliko kandidatov, kolikor
članov občinskega sveta se voli v volilni enoti. Za kandidate so
določeni tisti predlagani kandidati, za katere je na vseh zborih

31. člen
Če kandidat, ki bi po tem zakonu postal član občinskega sveta za
preostanek mandatne dobe, v osmih dneh ne sporoči, da sprejema
14. februar 2002
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volivcev v volilni enoti glasovalo najmanj 30 volivcev oziroma
najmanj 15 volivcev, če ima volilna enota manj kot 500 prebivalcev.

Sklicatelj zborov volivcev pošlje zapisnike zborov volivcev
najpozneje naslednji dan po prejemu zadnjega zapisnika volilne
komisije volilne enote.
Volilna komisija volilne enote ugotovi, kateri predlagani kandidati
so dobili potrebno podporo na zborih volivcev in so določeni za
kandidate.

58. člen
Predlogi kandidatur se vložijo pisno pri volilni komisiji volilne enote
najpozneje v 45 dneh pred dnem glasovanja.
Predlog kandidature mora vsebovati oznako volilne enote, osebne
podatke kandidatov: ime in priimek, datum rojstva, poklic in delo,
ki ga opravlja, ter naslov stalnega prebivališča, ime in priimek ter
naslov stalnega prebivališča predlagatelja in njegov podpis.
Predlogu morajo biti priložena pisna soglasja kandidatov.

71. člen
Vsak volivec lahko da podporo s podpisom največ toliko
kandidatom, kolikor članov občinskega sveta se voli v volilni enoti
po večinskem načelu, in samo eni listi kandidatov.

59. člen

82. člen

Volilna komisija volilne enote pošlje predloge kandidatur najpozneje
40. dan pred dnem glasovanja sklicatelju zborov volivcev.

Glasovnica za večinske volitve vsebuje:
- oznako občine in oznako volilne enote,
- zaporedne številke ter priimke in imena kandidatov po seznamu,
- navodilo o načinu glasovanja.
Volivec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko
pred imeni kandidatov, za katere glasuje. Volivec lahko glasuje za
največ toliko kandidatov, kolikor se voli članov občinskega sveta
v občini oziroma v volilni enoti.

60. člen
Če občina ni razdeljena na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti,
skliče zbore volivcev župan.
Če je občina razdeljena na krajevne, vaške ali četrtne skupnosti,
skliče zbore volivcev na območju take skupnosti predsednik sveta
skupnosti.
Zbori volivcev se skličejo najpozneje v treh dneh po prejemu
predlogov kandidatur in se morajo opraviti najpozneje v 11 dneh
po sklicu.

90. člen
Občinska volilna komisija sestavi poročilo o izidu volitev v občini
in ga pošlje županu najpozneje šesti dan po dnevu glasovanja.
Izid volitev v občini objavi občinska volilna komisija v občinskem
uradnem glasilu.

61. člen
Zbor volivcev sestavljajo volivci s stalnim prebivališčem na
območju, za katero je sklican zbor volivcev. Zbor volivcev je
sklepčen, če je navzočih najmanj 20 volivcev. Če je na območju,
za katero je sklican zbor volivcev, manj kot 100 volivcev, je zbor
volivcev sklepčen, če je navzočih najmanj 10 volivcev.

103. člen
Pravico voliti in biti voljen za župana ima vsak občan, ki ima
volilno pravico pri volitvah v občinski svet.
105. člen

62. člen

Naknadne volitve župana se opravijo, če županu preneha mandat
pred potekom mandatne dobe.
Naknadne volitve župana razpiše občinska volilna komisija.

Zbor volivcev vodi predsedstvo zbora, ki ga izvoli zbor. V
predsedstvo zbora se izvolijo najmanj trije volivci.
Zbor izvoli tudi zapisnikarja in dva overitelja zapisnika.

106. člen

63. člen
Zbor volivcev odloča o predlogih kandidatur, ki jih je prejel po 58.
členu tega zakona, in o dodatnih predlogih, ki jih vložijo volivci na
samem zboru. Dodatne predloge lahko volivci vložijo do začetka
glasovanja o predlogih. Dodatni predlogi se vložijo pisno in morajo
imeti vse sestavine iz 58. člena tega zakona.
O predlogih kandidatur odločajo volivci na zborih volivcev s tajnim
glasovanjem, razen če zbor volivcev soglasno sklene drugače.

Glede določanja kandidatov za župana veljajo smiselno določbe
tega zakona o kandidiranju za večinske volitve v občinski svet,
razen določbe 54. člena tega zakona, ki se nanaša na število
podpisov volivcev za določitev kandidatov za člane občinskega
sveta.
Kadar določa kandidata za župana skupina volivcev, mora
kandidat za župana določiti najmanj 50 volivcev, ki imajo stalno
prebivališče v občini.

64. člen

107. člen

O delu zbora volivcev se vodi zapisnik, ki obsega: označbo volilne
enote in območja zbora volivcev, imena in priimke članov
predsedstva, zapisnikarja in dveh overiteljev zapisnika, število
navzočih volivcev, imena in priimke predlaganih kandidatov, število
glasov, ki so jih dobili posamezni predlagani kandidati, ter druge
okoliščine, ki so pomembne za delo zbora. Zapisnik podpišejo
predsedujoči, zapisnikar in overitelja zapisnika.
Zapisnik pošlje predsedstvo zbora sklicatelju zbora volivcev
najpozneje naslednji dan po opravljenem zboru volivcev.

Za župana je izvoljen kandidat, ki je dobil večino oddanih glasov.
Če noben kandidat ni dobil večine glasov, se opravi drugi krog
volitev med kandidatom, ki sta dobila največ glasov. Če je več
kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali
več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se
izbira kandidatov za drugi krog volitev določi z žrebom. Na
glasovnici sta kandidata navedena po vrstnem redu glede na
število dobljenih glasov v prvem krogu volitev. Če je število dobljenih
glasov enako, se vrstni red določi z žrebom.
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Drugi krog volitev razpiše občinska volilna komisija.

njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94) ni spremenilo,
določi dosedanji svet krajevne skupnosti, za vse naslednje volitve
pa svet te skupnosti s svojim aktom.
Če svet krajevne skupnosti iz prejšnjega odstavka ne deluje ali
če se je območje Jcrajevne skupnosti po uveljavitvi zakona iz
prejšnjega odstavka spremenilo, ali je bila krajevna, vaška
oziroma četrtna skupnost na novo ustanovljena, določi število
članov sveta krajevne, vaške in četrtne skupnosti ter volilne enote
za prve volitve v svete teh skupnosti občinski svet, za vse
naslednje volitve pa svet te skupnosti s svojim aktom.
Volilne enote se določijo tako, da je zagotovljena zastopanost
prebivalcev posameznih naselij oziroma delov krajevne, vaške
ali četrtne skupnosti v svetu te skupnosti.
Volilno pravico imajo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni,
vaški oziroma četrtni skupnosti.

109. člen
Za volitve članov svetov četrtnih skupnosti se smiselno uporabljajo
določbe tega zakona, ki veljajo za volitve v občinski svet.
Za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov
vaških skupnosti kot delov občine se smiselno uporabljajo določbe
tega zakona, ki veljajo za večinske volitve v občinski svet.
Ne glede na 54. člen tega zakona kandidate za člane sveta
krajevne, vaške oziroma četrtne skupnosti lahko določi s
podpisovanjem skupina najmanj desetih volivcev. Podpisi se dajejo
na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in
priimek, rojstni datum in naslov stalnega prebivališča. Podatke v
seznamu podpisnikov overi organ, ki vodi evidenco volilne pravice.
Ne glede na 56. člen tega zakona se lahko za določanje kandidatov
za volitve članov svetov krajevnih skupnosti in članov svetov
vaških skupnosti kot delov občine na zahtevo najmanj deset
volivcev skličejo zbori volivcev v volilni enoti. Zahtevo je treba
vložiti pisno pri volilni komisiji volilne enote najpozneje v desetih
dneh od dneva razpisa volitev.
Število članov sveta krajevne skupnosti ter volilne enote za prve
volitve v svete teh skupnosti v primeru, da se območje teh
skupnosti po uveljavitvi zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi
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110. člen
Redne volitve v svete krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti se
opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete.
Če traja mandatna doba sveta krajevne, vaške ali četrtne
skupnosti dve leti, se vsake druge redne volitve v svete teh
skupnosti opravijo istočasno kot redne volitve v občinske svete.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

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

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih
volitvah skrajšani postopek EVA 2001-1525-0005

III
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

2) Skladnost predloga aKta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

III

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

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

Evropski sporazum o pridružitvi nima določb, ki bi se neposredno
nanašale na zakon.

III

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

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v

III

DA

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk?

III

NE
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

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

Univerza v Ljubljani, Pravna Fakulteta

Direktiva SE št. 94/80/EC z dne 19. december 1994.
Direktiva zahteva uveljavitev volilne pravice državljanov EU na
lokalnih volitvah v državi članici, v kateri stalno prebivajo. Izjema
je dopuščena za pasivno volilno pravico- pravico biti izvoljen za
župana oziroma člana izvršilnega organa lokalne skupnosti, ki
lahko sodeluje pri opravljanju nalog iz državne pristojnosti, ali
opravlja druge z zakonom določene zadeve širšega pomena.

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanle roka za uskladitev
Spremembe in dopolnitve Državnega programa za prevzem
pravnega reda ES do konca leta 2002.
4.1.2 Prost pretok oseb/ C. Državljanske pravice
PRILOGA- ZAKONI IN PODZAKONSKI AKTI/ 2. prost pretok
oseb/ št.21 (zakon o volitvah v lokalne skupnosti)
ROK: sprejem 2001 - IV ; uveljavitev 2002 - IV

S predlogom zakona so uveljavljene:
Pasivna in aktivna volilna pravica tujcev s stalnim
prebivališčem v Republiki Sloveniji za volitve članov svetov
lokalnih samoupravnih skupnosti,
- Aktivna volilna pravica tujcev s stalnim prebivališčem v
republiki Sloveniji za volitve županov.
S sprejemom zakona bodo napotila direktive v celoti uveljavljena.

Ime In priimek ter podpis
vodje pravne službe:
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Predlog zakona o

PLAČILNEM

PROMETU

(ZPlaP)

- tretja obravnava - EPA 1005 - II

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

EVA:
2000-1611-0086
Številka: 440-09/99-2
Ljubljana, 31.01.2002
Vlada Republike Slovenije je na 60. redni seji dne 31.1.2002
določila besedilo:

- mag. Anton Rop, minister za finance,
- mag. Darko Tolar, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Stanko Štrajn, svetovalec v Ministrstvu za finance.

- PREDLOGA ZAKONA O PLAČILNEM PROMETU,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 10. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21.11.2001 in
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

Mirko Bandeij, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o plačilnem prometu - tretja
obravnava.

1. SPLOŠNE DOLOČBE

2. člen
(Načela zakona)

1. člen
(Vsebina zakona)

Pri
1.
2.
3.
4.
5.

izvajanju plačilnega prometa veljajo naslednja načela:
zakonitost pri opravljanju plačilnega prometa,
zaščita interesov lastnikov denarja,
prosta izbira izvajalca plačilne storitve,
enakopravnost udeležencev v plačilnem prometu,
učinkovitost, hitrost, varnost plačil ter obveščanje udeležencev
v plačilnem prometu o stanju na računih in spremembah na
računih,
6. racionalno tehnologijo opravljanja plačilnega prometa,
temelječo na sodobnih informacijskih tehnologijah in uporabo
standardov pri plačilih,
7. uporabo baze podatkov o individualnih transakcijah plačilnega
prometa za statistične in analitične namene ter kontinuiteto
obstoječih podatkov.

Ta zakon ureja:
1. opravljanje plačilnega prometa,
2. razmerja med izvajalcem plačilnega prometa in imetnikom
transakcijskega računa,
3. razmerja med izvajalci plačilnega prometa in Banko Slovenije
v plačilnem prometu,
4. opravljanje poravnav v plačilnem prometu,
5. izdajanje elektronskega denarja,
6. nadzor nad opravljanjem plačilnega prometa,
7. statistiko in informiranje v zvezi s plačilnim prometom,
8. Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve,
9. Upravo Republike Slovenije za javna plačila,
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(2) Storitve vodenja transakcijskih računov lahko opravljajo samo
banke in hranilnice, ki za to pridobijo dovoljenje Banke
Slovenije. Banka Slovenije opravlja storitve vodenja
transakcijskih računov za sistem enotnega zakladniškega
računa in za druge račune, ki jih vodi po prvem odstavku
tega člena.

3. člen
(Pomen uporabljenih pojmov)
(1) Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji
pomen:
1. transakcijski račun je poseben račun, preko katerega izvajalec
plačilnega prometa opravlja gotovinska vplačila in izplačila
denarnih sredstev imetnika transakcijskega računa in opravlja
negotovinski plačilni promet na podlagi obračunskih bančnih
storitev v plačilnih sistemih;
2. poravnalni račun je evidenca o stanju denarnih terjatev
posameznega člana plačilnega sistema v razmerju do Banke
Slovenije oziroma klirinške družbe v zvezi z izvršitvijo nalogov
za poravnavo;
3. imetnik transakcijskega računa je fizična ali pravna oseba ter
oseba civilnega prava, ki sklene z izvajalcem plačilnega
prometa pogodbo o vodenju transakcijskega računa;
4. kritje pomeni pozitiven saldo na transakcijskem računu in
odobreno prekoračitev pozitivnega stanja na računu;
5. plačilni nalog je nalog, s katerim imetnik transakcijskega računa
naloži izvajalcu plačilnega prometa prenos njegovih sredstev
na drug račun oziroma vplačilo ali izplačilo z njegovega računa;
6. nakazilo je plačilo na določen transakcijski račun na podlagi
položene gotovine;
7. banka in hranilnica imata enak pomen kot v Zakonu o
bančništvu (Uradni list RS, št. 7/99, 102/00 in 59/01, v
nadaljnjem besedilu: ZBan);
8. elektronski denar je plačilni instrument, ki predstavlja denarno
terjatev imetnika do izdajatelja elektronskega denarja, ki ga
izda izdajatelj proti prejemu plačila določenega denarnega
zneska najmanj v višini izdanega elektronskega denarja, na
katerem so shranjene vrednostne enote ter je s tem
omogočeno, da imetnik elektronskega denarja s tem denarjem
opravlja plačila pri osebah, ki niso izdajatelji elektronskega
denarja;
9. klirinška družba po tem zakonu je družba s sedežem v
Republiki Sloveniji, ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije
za opravljanje storitev upravljanja plačilnega sistema;
10. zasebnik po tem zakonu je fizična oseba, ki opravlja dejavnost
v skladu za veljavnimi predpisi;
11. pojmi neposredni in posredni uporabnik državnega oziroma
občinskega proračuna imajo enak pomen kot v Zakonu o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00);
12. enotni zakladniški sistem je sistem upravljanja z javnimi
financami po enotnih pravilih za vse neposredne in posredne
uporabnike državnega oziroma občinskega proračuna;
13. finančno poslovanje ima enak pomen kot v Zakonu o
finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/
99);
14. sklep o izvršbi ima enak pomen kot v Zakonu o izvršbi in
zavarovanju (Uradni list RS, št. 51/98 in 89/99);
15. sklep o prisilni izterjavi ima enak pomen kot v Zakonu o
davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96, 78/96, 87/97,
35/98, 82/98, 91/98, 1/99, 108/99 in 37/01);

(3) Banka Slovenije določi v roku treh mesecev po uveljavitvi
tega zakona kriterije in pogoje, ki jih morajo izvajalci plačilnega
prometa izpolnjevati za pridobitev dovoljenja za opravljanje
storitev plačilnega prometa. Banka Slovenije v dovoljenju za
opravljanje storitev plačilnega prometa določi storitve
plačilnega prometa, ki jih sme izvajalec plačilnega prometa
na podlagi pridobljenega dovoljenja opravljati.
(4) Banka Slovenije sme dovoljenje za opravljanje plačilnega
prometa razširiti, omejiti ali odvzeti, na predlog izvajalca
plačilnega prometa ali na podlagi svojih ugotovitev, če oceni,
da so izpolnjeni pogoji glede na kriterije iz predhodnega
odstavka za ustrezno spremembo izdanega dovoljenja.
5. člen
(Plačilni promet)
Plačilni promet je proces prenosa denarnih sredstev, izvajanja
vplačil in izplačil ter izvajanja obračunov oziroma drugih poravnav
v plačilnih sistemih.
6. člen
(Enotni način in postopki plačilnega prometa)
Enotno izvajanje plačilnega prometa pri opravljanju plačilnega
prometa predpiše Banka Slovenije, ki tudi predpiše standarde
opravljanja plačilnega prometa.
7. člen
(Nadzor nad zakonitostjo in pravilnostjo plačilnega
prometa)
Zakonitost in pravilnost opravljanja plačilnega prometa nadzira
Banka Slovenije, ki za zagotavljanje zakonitega in pravilnega
plačilnega prometa sprejme potrebne ukrepe in lahko predpiše
standarde opravljanja plačilnega prometa.

2. PLAČILNI PROMET
8. člen
(Transakcijski račun)
(1) Pravne in fizične osebe ter osebe civilnega prava (v
nadaljevanju: imetniki transakcijskih računov) lahko prejemajo
in nakazujejo denarna sredstva v plačilnem prometu le preko
transakcijskega računa.

4. člen
(Izvajalci plačilnega prometa)

(2) Pogodbo o vodenju transakcijskega računa lahko sklene
vsaka fizična oseba ali njen skrbnik oziroma zakoniti
zastopnik, zasebnik, pravna oseba in oseba civilnega prava.
Zasebnik mora imeti za namene v zvezi z opravljanjem
dejavnosti ločen transakcijski račun.

(1) Banka Slovenije opravlja plačilni promet po tem zakonu,
Zakonu o Banki Slovenije in Zakonu o javnih financah. Banke,
hranilnice in druge pravne osebe, ki opravljajo finančne
storitve, opravljajo plačilni promet, če za opravljanje storitev
plačilnega prometa izpolnjujejo pogoje, ki jih predpiše Banka
Slovenije po 14. alinei prvega odstavka 6. člena ZBan in če za
opravljanje plačilnega prometa pridobijo dovoljenje Banke
Slovenije.
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(3) Osebe, ki so po veljavnih predpisih zavezane plačevati preko
transakcijskega računa morajo odpreti najmanj en
transakcijski račun v rokih, določenih v prehodnih določbah
tega zakona.
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(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko
neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih
proračunov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki
so vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa iz 61.
člena Zakona o javnih financah, prejemajo in nakazujejo
denarna sredstva v plačilnem prometu le preko sistema
enotnega zakladniškega računa.

10. člen
(Pogodba o vodenju transakcijskega računa)
(1) Izvajalci plačilnega prometa in imetniki transakcijskih računov
določijo medsebojne pravice in obveznosti glede sredstev na
računih in glede opravljanja plačilnega prometa s pisno
pogodbo o vodenju transakcijskega računa v skladu s
splošnimi pogoji o odprtju in vodenju transakcijskega računa.
Pogodba o vodenju transakcijskega računa mora biti sklenjena
v pisni obliki.

(5) Računi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega
oziroma občinskih proračunov Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega
zakladniškega računa, kot ga določa Zakon o javnih financah,
se odprejo kot podračuni enotnega zakladniškega računa
države oziroma občin in imajo s statusnopravnega,
obligacijskega, davčnega, računovodskega vidika in vidika
predpisov o izvršbi in zavarovanju enak status kot
transakcijski računi po tem zakonu.

(2) Imetniki transakcijskih računov morajo predložiti izvajalcu
plačilnega prometa, pri katerem odpirajo račun, vse potrebne
podatke za vodenje transakcijskega računa in registra iz 28.
člena tega zakona. Imetniki transakcijskih računov morajo
izvajalca plačilnega prometa, ki vodi njihove transakcijske
račune, redno najkasneje v roku petih dni, obveščati o
statusnih spremembah in o drugih spremembah podatkov,
potrebnih za vodenje računov in registra računov.

9. člen
(Splošni pogoji vodenja transakcijskega računa)

11. člen
(Vsebina pogodbe)

(1) Splošni pogoji vodenja transakcijskega računa morajo
obsegati:
1. roke, v katerih bo izvajalec plačilnega prometa izvrševal
posamezne vrste nalogov imetnika transakcijskega
računa za plačilo v breme računa, šteto od sprejema
naloga imetnika transakcijskega računa;
2. rok, v katerem bo imetnik transakcijskega računa lahko
razpolagal z dobroimetjem na računu iz naslova plačila v
dobro njegovega računa, šteto od trenutka izvršitve tega
plačila;
3. višino provizij in stroškov, ki jih izvajalec plačilnega
prometa obračunava za storitve vodenja transakcijskega
računa, osnovo, od katere obračunava provizije ter roke
in način obračuna oziroma plačila teh provizij in stroškov;
4. navedbo, da se denarna sredstva na računu obrestujejo
najmanj v višini obrestne mere, ki velja za depozite na
vpogled;
5. načine, na katere lahko imetnik transakcijskega računa
izdaja naloge za plačilo;
6. pogoje uporabe tehnične opreme s katero lahko Imetnik
transakcijskega računa posreduje naloge za plačilo, če
lahko te posreduje tudi elektronsko brez uporabe plačilne
kartice;
7. uro, do katere mora izvajalec plačilnega prometa na
delovni dan prejeti nalog za plačilo, da bi ga izvršil isti
delovni dan;
8. uro, s katero izvajalec plačilnega prometa zaključi
poslovanje, tako da se nalogi, ki jih prejme po tej uri štejejo
za naloge, ki jih je prejel naslednji delovni dan;
9. način obveščanja imetnika transakcijskega računa o
, prejemu in o zavrnitvi sprejema naloga za plačilo;
10. način in roke obveščanja imetnika transakcijskega računa
o stanju in prometu na transakcijskem računu.

S pogodbo o transakcijskem računu prevzame izvajalec
plačilnega prometa obveznost odpreti imetniku transakcijskega
računa poseben račun, preko katerega bo za imetnika
transakcijskega računa v okviru pooblastil, določenih v pogodbi
o vodenju transakcijskega računa:
1. sprejemal vplačila in opravljal izplačila v njegovem imenu in
za njegov račun v mejah njegovega kritja,
2. opravljal obračunsko poslovanje v negotovinskem plačilnem
prometu,
3. opravljal poravnave njegovih finančnih obveznosti z njegovimi
terjatvami v poravnalnih plačilnih sistemih,
4. vodil evidenco o stanju denarnih terjatev posameznega
imetnika transakcijskega računa,
5. vodil obračun obresti,
6. opravljal druge storitve, določene v pogodbi o vodenju
transakcijskega računa.
12. člen
(Obveza opravljanja plačilnega prometa)
(1) Izvajalec plačilnega prometa je dolžan izvršiti plačila na podlagi
plačilnih nalogov imetnika transakcijskega računa ali na
podlagi izvršljivih sodnih, davčnih in drugih upravnih odločb,
če ima imetnik transakcijskega računa na računu kritje.
(2) Če izvajalec plačilnega prometa ne zavrne izvršljivega
plačilnega naloga do izteka roka, v katerem je plačilo naloženo,
se šteje, da je plačilni nalog sprejel in ga je dolžan izvršiti tudi,
če imetnik transakcijskega računa za izplačilo nima kritja.
13. člen
(Nalog za plačilo)

(2) Kadar izvajalec plačilnega prometa na podlagi pogodbe o
vodenju transakcijskega računa za imetnika transakcijskega
računa opravlja tudi druge storitve (na primer izdaja čekov,
trasiranih na banko, ali storitve v zvezi z izdajo plačilne kartice),
morajo splošni pogoji vodenja transakcijskega računa določati
tudi medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s temi
storitvami.
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(1) Nalog za plačilo je nalog imetnika transakcijskega računa
izvajalcu plačilnega prometa, ki vodi njegov transakcijski
račun, da v breme tega transakcijskega računa opravi prenos
denarnih sredstev, bodisi v dobro transakcijskega računa
drugega imetnika transakcijskega računa pri istem ali pri
drugem izvajalcu plačilnega prometa, bodisi v dobro
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njegovega transakcijskega računa pri drugem izvajalcu
plačilnega prometa, bodisi v dobro njegovega drugega računa
pri istem izvajalcu plačilnega prometa. Nalogodajalec lahko
odredi plačilo na določen transakcijski račun tudi na podlagi
položene gotovine. V tem primeru se opravi plačilo na račun
kot nakazilo.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se v primeru, če izvajalec
plačilnega prometa prejme nalog za plačilo po uri, s katero
izvajalec plačilnega prometa zaključi poslovanje (8. točka
prvega odstavka 9. člena tega zakona) šteje, da je izvajalec
plačilnega prometa nalog za plačilo prejel ob začetku
naslednjega delovnega dne.

(2) Nalog za plačilo mora obsegati:
1. ime in priimek oziroma firmo imetnika transakcijskega
računa - nalogodajalca,
2. številko imetnikovega transakcijskega računa v breme
katerega naj se opravi plačilo,
3. denarni znesek plačila in valuto, v kateri naj se plačilo
opravi,
4. ime in priimek oziroma firmo imetnika transakcijskega
računa - prejemnika plačila,
5. številko transakcijskega računa prejemnika plačila, v
dobro katerega naj se plačilo opravi, in oznako izvajalca
plačilnega prometa, ki vodi prejemnikov transakcijski
račun,
6. druge podatke, določene s predpisom iz drugega in
četrtega odstavka 68. člena tega zakona oziroma predpisi
iz prvega odstavka 84. člena tega zakona, potrebne za
zbiranje podatkov za statistične namene oziroma
predpisom, izdanim na podlagi Zakona o deviznem
poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99, v nadaljnjem besedilu:
ZDP) in Zakona o preprečevanju pranja denarja (Uradni
list RS 79/2001) ter druge podatke določene s predpisom
iz tretjega odstavka 73. člena potrebne za vplačevanje in
razporejanje javnofinančnih prihodkov.

15. člen
(Sprejem naloga za plačilo)
(1) Izvajalec plačilnega prometa mora sprejeti nalog za plačilo:
1. če nalog obsega vse, kar mora obsegati po drugem,
tretjem oziroma četrtem odstavku 13. člena tega zakona
in če ni v nasprotju s 6. točko drugega odstavka 13. člena
tega zakona, ter
2. če je na transakcijskem računu imetnika transakcijskega
računa, v breme katerega naj se plačilo opravi, kritje v
višini, ki je potrebna za izvršitev naloga.
(2) Izvajalec plačilnega prometa mora imetnika transakcijskega
računa obvestiti o zavrnitvi sprejema naloga v roku,
določenem v splošnih pogojih poslovanja, vendar ne kasneje
kot naslednji delovni dan po prejemu naloga.
(3) Če izvajalec plačilnega prometa v roku iz drugega odstavka
tega člena ne zavrne sprejema naloga za plačilo, se šteje, da
je nalog za plačilo sprejel.
(4) S sprejemom naloga za plačilo nastane obveznost izvajalca
plačilnega prometa izvršiti nalog za plačilo.

(3) Kadar imetnik transakcijskega računa izda pisni nalog za
plačilo, mora biti na nalogu lastnoročni podpis imetnika
transakcijskega računa oziroma pooblaščene osebe imetnika
transakcijskega računa. Izvajalec plačilnega prometa se mora
z uporabo legitimacijske kartice oziroma na drug zanesljiv
način prepričati o identiteti nalogodajalca.

16. člen
(Izvršitev naloga za plačilo med imetniki
transakcijskih računov pri istem izvajalcu plačilnega
prometa)
(1) Kadar se nalog za plačilo nanaša na plačilo v dobro prejemnika
plačila, ki je imetnik transakcijskega računa pri istem izvajalcu
plačilnega prometa kot nalogodajalec, izvrši izvajalec plačilnega
prometa nalog za plačilo tako, da za znesek plačila, ki je
predmet naloga za plačilo, hkrati zmanjša kritje na
transakcijskem računu nalogodajalca in poveča kritje na
transakcijskem računu prejemnika.

(4) Kadar po splošnih pogojih vodenja transakcijskega računa
imetnik transakcijskega računa lahko izda elektronski oziroma
telefonski nalog za plačilo, mora izvajalec plačilnega prometa
zagotoviti, da je mogoče na zanesljiv način preveriti identiteto
nalogodajalca in sicer bodisi z uporabo enolične
identifikacijske kode, ki jo dodeli imetniku transakcijskega
računa, bodisi z uporabo drugega podobnega postopka
preverjanja identitete.

(2) Izvajalec plačilnega prometa mora nalog za plačilo iz prvega
odstavka tega člena izvršiti isti delovni dan kot ga je prejel, če
ni v nalogu določen kasnejši datum izvršitve.

(5) V nalogu za plačilo je lahko določen dan, na katerega mora
izvajalec plačilnega prometa izvršiti nalog, oziroma namen
oziroma referenčna oznaka namena plačila.

17. člen
(Izvršitev naloga za plačilo med imetniki
transakcijskih računov pri različnih izvajalcih
plačilnega prometa)

(6) Nalog za plačilo ne sme biti vezan na noben odložni oziroma
razvezni pogoj. Če je v nalogu za plačilo zapisan odložni
oziroma razvezni pogoj, nalog za plačilo nima pravnih učinkov.

(1) Kadar se nalog za plačilo nanaša na plačilo v dobro prejemnika
plačila, ki je imetnik transakcijskega računa pri drugem
izvajalcu plačilnega prometa kakor nalogodajalec, izvrši
izvajalec plačilnega prometa nalog za plačilo tako:
1. da za znesek plačila, ki je predmet naloga za plačilo,
zmanjša kritje na transakcijskem računu nalogodajalca,
2. da bodisi neposredno bodisi prek plačilnega sistema
posreduje izvajalcu plačilnega prometa prejemnika nalog
za odobritev prejemnikovega računa za znesek plačila,
ki je predmet naloga in
3. da zagotovi, da izvajalec plačilnega prometa prejemnika
plačila prejme kritje v višini zneska plačila, ki je predmet
naloga.

14. člen
(Prejem naloga za plačilo)
(1) Šteje se, da je izvajalec plačilnega prometa prejel:
1 pisni nalog za plačilo: ko je ta izročen v poslovalnici
izvajalca plačilnega prometa,
2. elektronski nalog za plačilo: ko izvajalec plačilnega
prometa prejme nalog v elektronski obliki in na način,
določen s splošnimi pogoji vodenja transakcijskega
računa,
3. telefonski nalog za plačilo: ko so podatki o nalogu
sporočeni na telefonsko številko, določeno v splošnih
pogojih vodenja transakcijskega računa.
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(2) Nalog za plačilo iz prvega odstavka tega člena je izvršen, ko
izvajalec plačilnega prometa prejemnika naloga sprejme nalog
iz 2. točke prvega odstavka tega člena in ko prejme kritje iz 3.
točke prvega odstavka tega člena. Z izvršitvijo naloga nastane
terjatev prejemnika plačila do izvajalca plačilnega prometa v
višini zneska plačila, ki je predmet naloga.

20. člen
(Sredstva na transakcijskem računu)
(1) Denarna sredstva na transakcijskem računu se stekajo iz
vplačil imetnika transakcijskega računa in iz zanj prejetih
denarnih zneskov.

(3) Če ni v nalogu določen kasnejši datum izvršitve, mora izvajalec
plačilnega prometa izvršiti nalog za plačilo iz prvega odstavka
tega člena:
1. če ima izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila
sedež na območju Republike Slovenije: isti delovni dan
kot ga je sprejel,
2. če ima izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila
sedež izven območja Republike Slovenije: v rokih,
določenih s splošnimi pogoji vodenja transakcijskega
računa.

(2) Pozitivno stanje na računu se šteje kot vpogledni denarni
depozit pri banki.
21. člen
(Razpolaganje s saldom)
(1) Imetnik transakcijskega računa sme vsak trenutek v okviru
poslovnega časa izvajalca plačilnega prometa razpolagati s
svojim kritjem na transakcijskem računu.
(2) Izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila mora temu
omogočiti razpolaganje z dobroimetjem na transakcijskem
računu v višini plačila, ki je predmet posameznega naloga za
plačilo, izvršenega v dobro tega računa, zmanjšano za
morebitno provizijo in stroške izvajalca plačilnega prometa
nalogodajalca, ki bremenijo prejemnika plačila, takoj po izvršitvi
naloga.

(4) Po 1. točki tretjega odstavka tega člena se šteje, da ima
izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila sedež na
območju Republike Slovenije tudi, kadar transakcijski račun
prejemnika plačila vodi:
1. podružnica banke države članice Evropske unije na
območju Republike Slovenije,
2. banka države članice Evropske unije, ki je po ZBan
pooblaščena neposredno opravljati plačilni promet na
območju Republike Slovenije,
3. podružnica tuje banke na območju Republike Slovenije.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena izvajalec
plačilnega prometa imetniku transakcijskega računa ne sme
omogočiti razpolaganja z dobroimetjem na transakcijskem
računu, če bi bilo takšno razpolaganje v nasprotju s sklepom
davčnega organa o prisilni izterjavi oziroma s sklepom
davčnega organa o zavarovanju izpolnitve davčne
obveznosti, oziroma sklepom sodišča o Izvršbi oziroma
zavarovanju oziroma z drugo odločbo pristojnega državnega
organa, ki jo je izvajalec plačilnega prometa prejel do takrat,
ko je nalog imetnika transakcijskega računa za plačilo še
mogoče preklicati po 65. členu tega zakona.

18. člen
(Rok za izvedbo nakazil)
(1) če gre za nakazilo v plačilnem prometu brez pogodbenega
temelja med izvajalcem plačilnega prometa in nalogodajalcem
(nakazilo na podlagi gotovinskega pologa), morajo izvajalci
plačilnega prometa izvajanje plačilnega prometa organizirati
tako, da se vsa plačila prejeta do zaključka dnevnega
poslovanja ustreznega poravnalnega sistema izvedejo v
dnevu v katerem je izvajalec plačilnega sistema prejel plačilni
nalog, ne glede na to, ali se izvede plačilo znotraj enega
izvajalca plačilnega prometa ali med različnima izvajalcema
plačilnega prometa, plačila, prejeta po zaključku dnevnega
poslovanja ustreznega poravnalnega sistema, pa naslednji
delovni dan.

22. člen
(Obresti na transakcijskem računu)
Če s pogodbo ni dogovorjeno drugače, plačuje izvajalec plačilnega
prometa imetniku transakcijskega računa za pozitivno stanje do
obresti v višini, ki jo izvajalec plačilnega prometa priznava za
depozite na vpogled.

(2) Za nakazilo se smiselno uporabljajo določbe tega zakona o
nalogu za plačilo.

23. člen
(Pooblastilo izvajalca plačilnega prometa)

19. člen
(Izjeme pri poravnavanju obveznosti)

Izvajalec plačilnega prometa sme poravnavati obveznosti imetnika
transakcijskega računa do izvajalca plačilnega prometa samo v
mejah pooblastil, določenih v pogodbi o vodenju transakcijskega
računa. Prekoračitev danih pooblastil se presoja po pravilih
obligacijskega prava.

(1) Izvajalci plačilnega prometa izvršujejo plačila po sklepu o
prisilni izterjavi in v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
Način ravnanja izvajalcev plačilnega prometa v zvezi z
izvrševanjem sklepov o prisilni izterjavi in sklepov za
zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti, predpiše minister, pristojen za finance.

24. člen
(Odškodninska odgovornost izvajalca plačilnega
prometa)

(2) Če izvajalec plačilnega prometa ne more izvesti plačila po
sklepu o izvršbi, ravna ne glede na določbo 17. člena po
določilih zakona, ki ureja izvršbo.
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(2) Izvajalec plačilnega prometa se odškodninske odgovornosti
iz predhodnega odstavka tega člena v razmerju do
nalogodajalca ne more razbremeniti niti takrat, kadar je vzrok
za izvršitev oziroma nepravilno izvršitev naloga oziroma za
zamudo z izvršitvijo naloga ravnanje:
1. osebe, ki za banko opravlja storitve obdelave in
posredovanja plačilnih nalogov prek plačilnih sistemov,
2. korespondenčne banke, ki za banko opravlja storitve
plačilnega prometa, potrebne za zagotovitev dobroimetja
banki prejemnika plačila,
3. osebe, ki vodi poravnalni račun banke oziroma, ki zanjo
opravlja druge storitve plačilnega prometa potrebne za
izvršitev naloga.

(2) Izvajalec plačilnega prometa prejemnika plačila mora tega
obvestiti o izvršitvi naloga za plačilo v dobro njegovega
transakcijskega računa najkasneje naslednji delovni dan po
izvršitvi naloga. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora obsegati:
1. podatke iz drugega odstavka 13. člena tega zakona,
2. datum izvršitve naloga in
3. če je nalogodajalec v nalogu navedel, da provizija in drugi
stroški, ki jih je njegov izvajalec plačilnega prometa
obračunal za izvršitev naloga, v celoti oziroma delno
bremenijo prejemnika naloga, tudi znesek te provizije in
teh stroškov.
(3) Obvestilo iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena
mora biti pisno. V primerih, določenih s splošnimi pogoji vodenja
transakcijskega računa, lahko izvajalec plačilnega prometa
obvestilo iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena
posreduje v elektronski obliki.

(3) Izvajalec plačilnega prometa se odškodninske odgovornosti
iz prvega odstavka tega člena lahko razbremeni, če dokaže,
da je vzrok za neizvršitev oziroma nepravilno izvršitev naloga
oziroma za zamudo z izvršitvijo naloga dogodek ali ravnanje
nalogodajalca ali koga tretjega, ki je zunaj njegovega poslovanja
in njegovega učinka ni niti mogel pričakovati niti se mu izogniti
ali ga odvrniti.

(4) Ne glede na prvi oziroma drugi odstavek tega člena se lahko
izvajalec plačilnega prometa in imetnik transakcijskega računa
dogovorita:
3. da bo izvajalec plačilnega prometa imetnika
transakcijskega računa obveščal o izvršitvi vseh nalogov
za plačilo v breme oziroma v dobro njegovega
transakcijskega računa v določenem obdobju, ki ne sme
biti daljše od enega meseca, in v roku, ki ne sme biti daljši
od petih delovnih dni po koncu obdobja, na katerega se
nanaša obvestilo, oziroma
2. da bo izvajalec plačilnega prometa provizije in druge
stroške obračunaval za določena obdobja.

(4) Kadar izvajalec plačilnega prometa zamudi z izvršitvijo naloga
za plačilo, mora nalogodajalcu na njegovo zahtevo plačati
nadomestilo v višini, ki je enaka obrestim po obrestni meri
zamudnih obresti, ki jo določa zakon, za obdobje od dneva,
ko bi nalog moral izvršiti, do dneva, ko je nalog izvršil, tudi če
nalogodajalcu zaradi zamude z izvršitvijo ni nastala nikakršna
škoda. Če je nalogodajalcu nastala škoda v višini, ki je večja
od zneska nadomestila iz prejšnjega stavka, ima
nalogodajalec tudi pravico zahtevati doplačilo razlike do polne
odškodnine.

27. člen
(Trajanje računa)

(5) Odškodninske odgovornosti iz tega člena s pogodbo ni
mogoče niti izključiti niti omejiti pod znesek iz predhodnega
odstavka tega člena.

(1) Če v pogodbi o vodenju transakcijskega računa ni določeno
njeno trajanje jo sme vsaka stranka odpovedati s
petnajstdnevnim odpovednim rokom.

25. člen
(Provizija in povračilo stroškov)

(2) Če se transakcijski račun vodi za določen čas, izvajalec
plačilnega prometa in imetnik transakcijskega računa
opredelita v pogodbi odpovedni rok za odpoved pogodbe,
pred iztekom veljavnosti pogodbe.

(1) Izvajalec plačilnega prometa ima pravico zaračunavati
provizijo za opravljene storitve plačilnega prometa in tudi
posebne stroške, ki jih je imel v zvezi z vodenjem
transakcijskega računa.

28. člen
(Register transakcijskih računov)

(2) Izvajalec plačilnega prometa si poplača svojo provizijo in
stroške vodenja transakcijskega računa iz kritja na
transakcijskem računu, če s pogodbo ni dogovorjeno drugače.
Izvajalec plačilnega prometa obračuna provizijo in stroške
za svoje storitve po veljavni tarifi, ki jo sprejmejo njegovi organi
upravljanja in je javno objavljena.

(1) Register transakcijskih računov je enotna informatizirana baza
podatkov o transakcijskih računih in o imetnikih transakcijskih
računov ter o sistemu enotnega zakladniškega računa s
podračuni neposrednih in posrednih uporabnikov državnega
in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, ki so vključeni v sistem enotnega zakladniškega
računa, kot ga določa Zakon o javnih financah.

26. člen
(Pošiljanje obvestil)
(1) Izvajalec plačilnega prometa nalogodajalca mora
nalogodajalca obvestiti o izvršitvi naloga za plačilo v breme
njegovega transakcijskega računa najkasneje naslednji
delovni dan po izvršitvi naloga. Obvestilo iz prejšnjega stavka
mora obsegati:
1. podatke iz drugega odstavka 13. člena tega zakona,
2. datum izvršitve naloga in
3. znesek provizije in drugih stroškov, ki jih je banka
obračunala za izvršitev naloga.
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(2) Izvajalec plačilnega prometa, ki vodi transakcijske račune,
mora tekoče zagotavljati podatke za vzpostavitev in vodenje
registra transakcijskih računov.
(3) Register transakcijskih računov vodi Banka Slovenije.
(4) Register transakcijskih računov mora biti vzpostavljen tako,
da je mogoča enolična identifikacija imetnikov transakcijskih
računov.
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(5) Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila o vzpostavitvi
in vodenju registra transakcijskih računov.

(2) Minister, pristojen za finance, predpiše pogoje in način vplačila,
razpolaganja in plačevanja z gotovino za imetnike
transakcijskega računa iz prvega odstavka tega člena.

(6) Banka Slovenije lahko s predpisom iz petega odstavka tega
člena za vodenje registra transakcijskih računov pooblasti
Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve.

3. ELEKTRONSKI DENAR
31. člen
(Opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja)

29. člen
(Vsebina in javnost registra transakcijskih računov)

(1) Storitve izdaje elektronskega denarja lahko opravlja:
1. banka s sedežem v Republiki Sloveniji, ki za opravljanje
storitev izdaje elektronskega denarja pridobi dovoljenje
Banke Slovenije,
2. banka države članice Evropske unije, ki je v skladu z
ZBan pooblaščena opravljati storitve izdaje elektronskega
denarja kot druge finančne storitve bodisi prek podružnice
bodisi neposredno,
3. podružnica tuje banke, ki je pridobila dovoljenje Banke
Slovenije za ustanovitev po ZBan.

(1) V registru transakcijskih računov se vodijo naslednji podatki o
transakcijskih računih posameznega imetnika transakcijskega računa:
1. podatki o imetniku transakcijskega računa:
ime in priimek ter naslov imetnika transakcijskega
računa, ki je fizična oseba oziroma firma, sedež in
naslov imetnika transakcijskega računa, ki je pravna
oseba oziroma firma, sedež in naslov ter ime in
priimek imetnika transakcijskega računa, ki je
zasebnik, oziroma naziv drugega imetnika
transakcijskega računa,
davčna številka in matična številka pravne osebe in
zasebnika;
2. podatki o transakcijskem računu:
številka računa,
naziv in matična številka izvajalca plačilnega prometa,
ki vodi transakcijski račun;
3. drugi podatki, potrebni za vodenje registra, ki jih določi
Banka Slovenije s predpisom iz petega odstavka 28. člena
tega zakona.

(2) Elektronski denar lahko izdaja, ne glede na določbe 3. člena
ZBan, tudi:
1. družba za izdajo elektronskega denarja, ki je za
opravljanje teh storitev pridobila dovoljenje Banke
Slovenije,
2. družba za Izdajo elektronskega denarja države članice
Evropske unije, ki je po tem zakonu pooblaščena opravljati
storitve izdaje elektronskega denarja,
3. podružnica tuje družbe za izdajo elektronskega denarja,
ki je pridobila dovoljenje Banke Slovenije za ustanovitev
po tem zakonu.

(2) Podatki o transakcijskih računih imetnikov transakcijskih
računov, ki so pravne osebe oziroma zasebniki so v delu, ki
se nanaša na njihovo dejavnost, javni.

(3) Sprejemanje denarnih vplačil za izdajo elektronskega denarja
se ne šteje za sprejemanje depozitov v smislu določb ZBan,
če je za vplačana denarna sredstva takoj ob vplačilu izdan
elektronski denar.

(3) Izpis podatkov iz drugega odstavka tega člena lahko zahteva
vsak, ne da bi za to moral izkazati pravni interes.
(4) Podatke o transakcijskih računih imetnikov transakcijskih
računov, ki so druge fizične osebe, lahko zahteva samo:
1. imetnik transakcijskega računa glede podatkov, ki se
nanašajo nanj,
2. sodišče oziroma drug pristojni državni organ, če jih
potrebuje v postopku, ki ga vodi v okviru svojih pristojnosti,
3. upnik, ki s pravnomočnim in izvršljivim izvršilnim naslovom
dokaže pravni interes, glede podatkov o transakcijskih
računih dolžnika.

32. člen
(Prepoved opravljanja storitev izdaje elektronskega
denarja)
Nihče drug razen oseb iz prvega oziroma drugega odstavka 31.
člena tega zakona ne sme opravljati storitev izdaje elektronskega
denarja.
33. člen
(Pogoji za opravljanje storitev izdaje elektronskega
denarja)

(5) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena Banka Slovenije ali
od nje pooblaščena organizacija dnevno pošilja podatke iz
registra transakcijskih računov Davčni upravi Republike
Slovenije za njihov vpis v davčni register.
30. člen
(Poslovanje z gotovino)

(1) Banka Slovenije predpiše podrobnejše organizacijske,
kadrovske in tehnične pogoje za opravljanje storitev izdaje
elektronskega denarja in opravlja nadzor nad družbami za
izdajo elektronskega denarja smiselno enako, kot opravlja
nadzor nad bankami po določbah ZBan.

(1) Imetnik transakcijskega računa, ki je vpisan v poslovni register, sme za plačevanje v gotovini dvigniti z računa potrebno
gotovino.

(2) Za stečaj družbe za izdajo elektronskega denarja se smiselno
uporabljajo določbe 160., 161., 162., 164., 165., 167. in 168.
člena ZBan.
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34. člen
(Podružnica in prosto opravljanje storitev družb za
izdajo elektronskega denarja držav članic
Evropske unije)

38. člen
(Osnovni kapital in delnice)
(1) Najnižji znesek osnovnega kapitala družbe za izdajo
elektronskega denarja je 220.000.000 tolarjev.

(1) Družba za izdajo elektronskega denarja države članice
Evropske unije, ki je na območju države članice upravičena
opravljati storitve izdaje elektronskega denarja, lahko te
storitve opravlja tudi na območju Republike Slovenije bodisi
prek podružnice bodisi neposredno.

(2) Za delnice družbe za izdajo elektronskega denarja, ki je
organizirana kot delniška družba, se smiselno uporablja 16.
in 17. člen ZBan.
(3) Banka Slovenije uskladi denarni znesek iz prvega odstavka
tega člena, če se za več kot 10% spremeni razmerje tolarja
proti evru po tečaju Banke Slovenija.

(2) Za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja družb za
izdajo elektronskega denarja držav članic Evropske unije se
smiselno uporabljajo določbe 48. do 51. člena ZBan.

39. člen
(Uprava)

35. člen
(Podružnica tuje družbe za izdajo elektronskega
denarja)

(1) Za upravo družbe za izdajo elektronskega denarja se smiselno
uporabljajo 22. do 28. člen ZBan.

(1) Tuja družba za izdajo elektronskega denarja lahko na območju
Republike Slovenije opravlja storitve izdaje elektronskega
denarja samo prek podružnice.

(2) Banka Slovenije predpiše podrobnejše pogoje, ki jih mora
izpolnjevati član uprave družbe za izdajo elektronskega
denarja.

(2) Za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja tuje družbe
za izdajo elektronskega denarja se smiselno uporabljata 53.
in 54. člen ZBan.

40. člen
(Dovoljenje za opravljanje storitev izdaje
elektronskega denarja)

36. člen
(Pravnoorganizacijska oblika - družba za izdajo
elektronskega denarja)

Za dovoljenje za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja
se smiselno uporablja prvi odstavek 36. člena, 37. člen, 39. člen,
40. člena in 41. člen ZBan.

(1) Družba za izdajo elektronskega denarja je lahko organizirana
kot delniška družba ali kot družba z omejeno odgovornostjo.

41. člen
(Obvladovanje tveganj)

(2) Za družbo za izdajo elektronskega denarja se uporabljajo
določbe Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.
30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 54/99, 36/00 in 45/01,
v nadaljnjem besedilu: ZGD), če ni s tem zakonom drugače
določeno.

(1) Za obvladovanje tveganj, ki jim je družba za izdajo
elektronskega denarja izpostavljena, se smiselno uporabljajo
62. do 67. člen ZBan in predpisi, izdani na podlagi navedenih
določb, če ni v drugem do četrtem odstavku tega člena
oziroma v predpisu, izdanem na podlagi petega odstavka
tega člena drugače določeno.

(3) Določbe 38., 40., 41. in 42. člena tega zakona, ki se nanašajo
na delnice In delničarje družbe za izdajo elektronskega denarja,
ki je organizirana kot delniška družba, se smiselno uporabljajo
za poslovne deleže in družbenike družbe za izdajo
elektronskega denarja, ki je organizirana kot družba z omejeno
odgovornostjo.
37. člen
(Dejavnost)

(2) Kapital družbe za izdajo elektronskega denarja mora biti vedno
najmanj enak 1 odstotku tistega od naslednjih zneskov, ki je
višji:
1. od tekočega stanja vseh obveznosti iz naslova izdaje
elektronskega denarja ali
2. od povprečnega stanja vseh obveznosti iz naslova izdaje
elektronskega denarja v obdobju zadnjih šestih mesecev.

(1) Družba za izdajo elektronskega denarja ne sme opravljati
nobenih drugih dejavnosti razen storitev izdaje elektronskega
denarja.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena kapital družbe za
izdajo elektronskega denarja ne sme biti nikoli nižji od zneska
iz prvega odstavka 38. člena tega zakona.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko družba za izdajo
elektronskega denarja opravlja tudi naslednje storitve:
1. finančne in nefinančne storitve, ki so povezane s storitvijo
izdaje elektronskega denarja, kot so upravljanje
elektronskega denarja z izvajanjem operativnih in drugih
pomožnih storitev, povezanih z njegovo izdajo, in izdaja
oziroma upravljanje drugih plačilnih instrumentov, in
2. storitve shranjevanje podatkov na elektronske naprave
za druge osebe.

(4) Družba za izdajo elektronskega denarja mora imeti
premoženje, najmanj v vrednosti, ki je enaka skupnemu
znesku njenih obveznosti iz naslova izdaje elektronskega
denarja, v obliki naložb, katerih stopnja za tehtanje kreditnih
tveganj je 0 % in drugih naložb, ki so glede na kreditna tveganja,
povezana z njimi, in njihovo likvidnost primerne za kritje
obveznosti iz naslova izdaje elektronskega denarja.
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izpolnjevanju obvladovanj tveganj.
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42. člen
(Uporaba drugih določb ZBan)

46. člen
(Obveznost izdajatelja elektronskega denarja)

(1) Za kvalificirane deleže v družbi za izdajo elektronskega
denarja se smiselno uporablja 19. do 21. člen ZBan.

Izdajatelj elektronskega denarja mora imetniku omogočati, vpogled
v stanje oziroma kritje izdanega elektronskega denarja.

(2) Za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja družbe
za izdajo elektronskega denarja izven območja Republike
Slovenije se smiselno uporablja 43. do 47. člen ZBan.

47. člen
(Odgovornost izdajatelja elektronskega denarja)

(3) Za družbo za izdajo elektronskega denarja se smiselno
uporabljajo 29. do 31. člen, 95. do 110. člen, 112. do 120. člen
ter prvi, tretji in četrti odstavek 121. člena ZBan.

(1) Izdajatelj elektronskega denarja objektivno odgovarja imetniku
za izgubljeni znesek kritja in za napačno izvršitev plačila, tudi
če je razlog za izgubo kritja oziroma napačno izvršitev plačila
okvara medija na katerem je shranjen elektronski denar
oziroma opreme, ki ni neposredno oziroma izključno pod
nadzorom izdajatelja elektronskega denarja, razen če gre za
sredstva oziroma opremo, katere uporabe izdajatelj
elektronskega denarja ni odobril.

(4) Banka Slovenije predpiše:
1. podrobnejša pravila o poslovnih knjigah in poslovnih
poročilih družbe za izdajo elektronskega denarja,
2. podrobnejšo obliko in najmanjši obseg revizijskega
pregleda in revizorjevega poročila.

(2) Odgovornosti iz prejšnjega odstavka se izdajatelj
elektronskega denarja lahko razbremeni, če dokaže, da je
razlog za izgubo kritja oziroma napačno izvršitev plačila
okvara, ki jo je povzročil imetnik iz hude malomarnosti oziroma
namenoma.

43. člen
(Pogodba o izdaji elektronskega denarja - pojem)
(1) S pogodbo o izdaji elektronskega denarja se izdajatelj
elektronskega denarja zaveže proti plačilu določenega
denarnega zneska izdati elektronski denar, ki omogoča
imetniku elektronskega denarja opravljanje plačil v višini kritja
izdanega elektronskega denarja, imetnik pa se zaveže, da
bo izdajatelju za te storitve plačal provizijo.

4. PORAVNAVE V PLAČILNEM PROMETU
48. člen
(Poravnave)

(2) Kritje izdanega elektronskega denarja je znesek vplačila,
opravljenega za izdajo elektronskega denarja, zmanjšan za
zneske opravljenih plačil in obračunanih provizij.

(1) Poravnava je tisto dejanje, ki pomeni izpolnitev obveznosti
med dvema ali več izvajalci plačilnega prometa v imenu in za
račun udeležencev plačilnega prometa.
(2) Poravnavo po prvem odstavku tega člena lahko izvrši Banka
Slovenije oziroma drug izvajalec plačilnega prometa, ki ima
dovoljenje Banke Slovenije za upravljanje plačilnega sistema
(upravljalec plačilnega sistema).

44. člen
(Uporaba določb)
če s tem zakonom ni določeno drugače, se za pravna razmerja
med izdajateljem elektronskega denarja in imetnikom uporabljajo
pravila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS št. 83/01), ki urejajo
pogodbo o naročilu.

49. člen
(Izvajanje poravnav)
Poravnava se izvaja s prenosom denarnega dobroimetja med
izvajalci plačilnega prometa oziroma med izvajalci plačilnega
prometa in Banko Slovenije, ali drugem upravljavcu plačilnega
sistema:
1. bodisi zaradi izpolnitve obveznosti izvajalca plačilnega
prometa nalogodajalca do imetnika transakcijskega računa
izvršiti nalog tega imetnika transakcijskega računa iz prvega
odstavka 17. člena tega zakona,
2. bodisi zaradi izpolnitve medsebojnih denarnih obveznosti med
izvajalci plačilnega prometa oziroma med izvajalci plačilnega
prometa in Banko Slovenije oziroma drugim upravljavcem
plačilnega sistema.

45. člen
(Pravica imetnika zahtevati izplačilo kritja)
(1) Imetnik lahko kadarkoli zahteva, da mu izdajatelj izplača kritje
izdanega elektronskega denarja bodisi v gotovini bodisi z
nakazilom na njegov transakcijski račun, v roku, ki ne sme
biti daljši od osmih dni, šteto od prejema zahteve za izplačilo.
(2) Izdajatelj elektronskega denarja imetniku za uresničitev
pravice iz prvega odstavka tega člena nima pravice zaračunati
provizije oziroma drugih stroškov, razen stroškov, ki so
neposredno povezani z nakazilom na imetnikov transakcijski
račun.
(3) Pravice imetnika iz prvega oziroma drugega odstavka tega
člena s pogodbo ni mogoče niti izključiti niti omejiti.

50. člen
(Način poravnave)

(4) Ne glede na tretji odstavek tega člena lahko splošni pogoji
poslovanja določijo najnižji znesek kritja, ki je lahko predmet
zahteve iz prvega odstavka tega člena. Najnižji znesek iz
prejšnjega stavka ne more biti višji od 2.000 tolarjev.

Izvajalci plačilnega prometa, ki vodijo transakcijske račune
imetnikov transakcijskih računov, lahko uredijo vsebino
medsebojnih pravnih razmerij v zvezi izvrševanjem nalogov
imetnikov transakcijskih računov, bodisi z dvostransko pogodbo
bodisi s pravili plačilnega sistema, če ni v tem zakonu oziroma
predpisu, izdanem na podlagi 52. člena tega zakona, drugače
določeno.

(5) Banka Slovenije uskladi denarni znesek iz predhodnega
odstavka, če se za več kot 10% spremeni razmerje tolarja
proti evru po tečaju Banke Slovenija.
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51. člen
(Nalog za poravnavo)

medsebojnih denarnih obveznosti članov plačilnega
sistema v poravnavi,
6. način izračuna in poravnave medsebojnih denarnih
obveznosti članov plačilnega sistema v poravnavi,
7. pravila o obvladovanju kreditnih, likvidnostih in sistemskih
tveganj v plačilnem sistemu,
8. pravila o tem, kdaj se šteje, da je nalog za poravnavo
dokončen in ga ni več mogoče preklicati.

Nalog za poravnavo se lahko nanaša bodisi na izvršitev
posameznega naloga imetnika transakcijskega računa iz prvega
odstavka 17. člena tega zakona bodisi na izvršitev več nalogov
iz prvega odstavka 17. člena tega zakona, če so nalogodajalci
imetniki transakcijskih računov pri istem izvajalcu plačilnega
prometa.

(3) Izračun in poravnava medsebojnih denarnih obveznosti članov
v poravnavi med člani plačilnega sistema se lahko opravi:
1. bodisi na podlagi seštevka vseh obveznosti in vseh
terjatev posameznega člana plačilnega sistema na podlagi
nalogov za poravnavo v obračunskem obdobju (bruto
poravnava)
2. bodisi na podlagi razlike med seštevkom vseh obveznosti
in seštevka vseh terjatev posameznega člana plačilnega
sistema na podlagi nalogov za poravnavo v obračunskem
obdobju (neto poravnava).

52. člen
(Predpis o poravnavah)
Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila o poravnavah med
izvajalci plačilnega prometa, s katerimi zlasti določi:
1. pogoje za opravljanje poravnav,
2. pravila o načinih obvladovanja kreditnih, likvidnostnih in
sistemskih tveganj, ki jih morajo zagotavljati plačilni sistemi,
in druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati plačilni sistemi,
3. poročanje izvajalcev plačilnega prometa v zvezi z
opravljanjem poravnav,
4. pogoje za opravljanje storitev upravljanja plačilnih sistemov
in druge pogoje, ki jih mora izpolnjevati klirinška družba.

(4) Neto poravnava iz 2. točke tretjega odstavka tega člena se
lahko opravi
1 bodisi na podlagi pobota vzajemnih terjatev in obveznosti
med posameznima članoma plačilnega sistema,
2. bodisi z izravnavo vseh obveznosti in vseh terjatev
posameznega člana plačilnega sistema do ostalih članov
plačilnega sistema.

5. PLAČILNI SISTEMI
53. člen
(Pojem)

56. člen
(Dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistema)

Plačilni sistem je pravno razmerje med tremi ali več izvajalci
plačilnega prometa (člani plačilnega sistema), katerega vsebina
so njihove medsebojne pravice in obveznosti v zvezi s poravnavo
med člani plačilnega sistema.

(1) Izvajalci plačilnega prometa - člani plačilnega sistema lahko
začnejo opravljati poravnave prek plačilnega sistema, ko
pridobijo dovoljenje Banke Slovenije za oblikovanje plačilnega
sistema.

54. člen
(Oblikovanje plačilnega sistema)

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za oblikovanje plačilnega sistema
morajo člani plačilnega sistema priložiti pravila plačilnega
sistema in druge dokaze o tem, da plačilni sistem izpolnjuje
pogoje, določene s tem zakonom oziroma predpisi, izdanimi
na njegovi podlagi.

(1) Izvajalci plačilnega prometa oblikujejo plačilni sistem s tem,
da sprejmejo pravila plačilnega sistema.
(2) Izvajalec plačilnega prometa se vključi v že oblikovani plačilni
sistem s tem, da pristopi k pravilom tega plačilnega sistema.

(3) Banka Slovenija izda dovoljenje za oblikovanje plačilnega
sistema, če plačilni sistem izpolnjuje pogoje, določene s tem
zakonom oziroma predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

55. člen
(Pravila plačilnega sistema)

(4) Sprememba pravil plačilnega sistema začne veljati, ko člani
plačilnega sistema pridobijo soglasje Banke Slovenije k
spremembi teh pravil. Za soglasje iz prejšnjega stavka se
smiselno uporabljata drugi in tretji odstavek tega člena.

(1) Pravila plačilnega sistema urejajo vsebino pravic in obveznosti
med izvajalci plačilnega prometa - člani plačilnega sistema
ter vsebino pravic in obveznosti med izvajalci plačilnega
prometa - člani plačilnega sistema in upravljavcem plačilnega
sistema.

57. člen
(Stečaj člana plačilnega sistema)
Kadar v skladu s pravili plačilnega sistema zaradi izračuna,
izravnave in poravnave obveznosti članov plačilnega sistema v
poravnavi, denarne terjatve članov plačilnega sistema preidejo
na Banko Slovenije oziroma klirinško družbo in Banka Slovenije
oziroma klirinška družba prevzame denarne obveznosti članov
plačilnega sistema zaradi pobotanja vzajemnih denarnih terjatev
in obveznosti, se v stečajnem postopku nad članom plačilnega
sistema ne uporabljajo določbe 118. in 119. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in
52/99, v nadaljnjem besedilu: ZPPSL) o prepovedi pobotanja
cediranih terjatev.

(2) Pravila plačilnega sistema morajo določati:
1. pogoje za članstvo v plačilnem sistemu ter način in pogoje
za vključitev novih članov v plačilni sistem oziroma za
Izključitev posameznega člana iz plačilnega sistema,
2. način opravljanja poravnave,
3. način posredovanja nalogov za poravnavo, način
preverjanja pravilnosti nalogov in roke za obveščanje o
zavrnitvi naloga za poravnavo,
4. način posredovanja nalogov imetnikov transakcijskih
računov iz prvega odstavka 17. člena tega zakona,
5. roke za izračunavanje in poravnavo (izpolnitev)
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58. člen
(Nadzor nad delovanjem plačilnega sistema)

nalogodajalca do imetnika transakcijskega računa izvršiti
nalog tega imetnika transakcijskega računa iz prvega
odstavka 17. člena tega zakona, če se nalog nanaša na
plačilo, ki presega znesek, določen s predpisom, izdanim na
podlagi tretjega odstavka 63. člena tega zakona.

(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad delovanjem plačilnega
sistema z namenom preverjanja, če plačilni sistem izpolnjuje
pogoje, določene vtem zakonu in predpisi, izdanimi na njihovi
podlagi.

(2) Poravnava zaradi izvršitve nalogov za plačila velikih vrednosti
mora biti opravljena prek plačilnega sistema za poravnavo
plačil velikih vrednosti.

(2) Za nadzor iz prvega odstavka tega člena se smiselno
uporabljajo določbe 123. do 128. člen, 1„ 2., in 4. točka 130.
člena, in 131. do 133. člen ZBan, pri čemer se ukrepi nadzora
izrekajo članom plačilnega sistema in morebitnemu
upravljavcu plačilnega sistema.

63. člen
(Pravila plačilnega sistema za poravnavo plačil
velikih vrednosti)

59. člen
(Storitve upravljanja plačilnega sistema)

(1) Upravljavec plačilnega sistema za poravnavo plačil velikih
vrednosti je Banka Slovenije.

(1) Storitve upravljanja plačilnega sistema obsegajo zlasti:
1. vodenje poravnalnih računov članov plačilnega sistema,
2. izračun obveznosti članov plačilnega sistema v poravnavi
med člani plačilnega sistema,
3. zagotavljanje likvidnosti članom plačilnega sistema v
poravnavi in druge storitve v zvezi z obvladovanjem
kreditnih in likvidnostnih tveganj znotraj plačilnega
sistema.

(2) Poravnava plačil velikih vrednosti se opravi kot bruto
poravnava v realnem času z izvršitvijo naloga člana plačilnega
sistema nalogodajalca v breme poravnalnega računa člana
plačilnega sistema nalogodajalca in v dobro poravnalnega računa
člana plačilnega sistema prejemnika plačila, pri čemer oba
poravnalna računa članov plačilnega sistema vodi Banka Slovenije
in se nalogi izvršijo v istem dnevu kot so bili posredovani Banki
Slovenije.

(2) Storitve upravljanja plačilnega sistema opravlja Banka
Slovenije, klirinška družba ali posamezen član plačilnega
sistema pa lahko opravljata storitve upravljanja plačilnega
sistema, če imata dovoljenje Banke Slovenije za upravljanje
plačilnega sistema.

(3) Banka Slovenije predpiše podrobnejša pravila plačilnega
sistema za poravnavo plačil velikih vrednosti, s katerimi določi
tudi znesek, nad katerim se plačilo šteje za plačilo velikih vrednosti
po 62. členu tega zakona.
64. člen
(Nepreklicnost naloga za plačilo med imetniki
transakcijskih računov pri isti banki)

60. člen
(Dovoljenje za opravljanje storitev upravljanja
plačilnega sistema)

Naloga za plačilo med imetniki računov pri istem članu plačilnega
sistema ni več mogoče preklicati, ko je nalog izvršen po prvem
odstavku 16. člena tega zakona.

(1) Klirinška družba mora pred začetkom opravljanja storitev
upravljanja posameznega plačilnega sistema iz prvega
odstavka predhodnega člena tega zakona dobiti dovoljenje
Banke Slovenije za opravljanje teh storitev.

65. člen
(Nepreklicnost naloga za plačilo med imetniki
transakcijskih računov pri različnih bankah)

(2) Zahteva za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena
mora obsegati določno opredelitev vrst storitev iz prvega
odstavka 59. člena, na katere se zahteva nanaša.

(1) Kadar banka nalogodajalca izpolnjuje svoje obveznosti do
imetnika transakcijskega računa izvršiti nalog tega imetnika
transakcijskega računa iz prvega odstavka 17. člena tega
zakona na podlagi dvostranske bančne poravnave z banko
prejemnika plačila, naloga za plačilo ni mogoče več preklicati,
ko je nalog izvršen po prvem odstavku 17. člena tega zakona.

(3) Banka Slovenije izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena:
1. če klirinška družba izpolnjuje pogoje za opravljanje storitev,
na katere se nanaša zahteva za izdajo dovoljenja, in
2. če je izdala dovoljenje za oblikovanje plačilnega sistema
iz 56. člena tega zakona.

(2) Kadar banka nalogodajalca izpolnjuje svoje obveznosti do
imetnika transakcijskega računa izvršiti nalog tega imetnika
iz prvega odstavka 17. člena tega zakona prek plačilnega
sistema, naloga za plačilo ni več mogoče preklicati, ko je po
pravilih plačilnega sistema nalog za poravnavo, ki ga je izdala
banka nalogodajalca zaradi izvršitve naloga imetnika,
dokončen.

61. člen
(Nadzor nad opravljanjem storitev upravljanja
plačilnih sistemov)
Za nadzor nad klirinškimi družbami se smiselno uporablja 123. do
128. člen, 1., 2., 4., 6. in 7. točka 130. člena, 131. do 136. člen, 147.
do 152. člen ZBan, za njihov stečaj pa 160. do 162., 164., 165.,
167. in 168. člen ZBan.

66. člen
(Stečaj imetnika transakcijskega računa)
62. člen
(Plačilni sistem za poravnavo plačil velikih vrednosti)

Ne glede na prvi odstavek 123. člena ZPPSL preneha veljati
nalog za plačilo imetnika transakcijskega računa, nad katerim je
bil začet stečajni postopek, z dnem začetka stečajnega postopka
nad tem imetnikom transakcijskega računa, če je izvajalec
plačilnega prometa obvestilo stečajnega upravitelja o začetku

(1) Plačilni sistem za poravnavo plačil velikih vrednosti je plačilni
sistem poravnave med člani plačilnega sistema, ki se opravi
zaradi izpolnitve obveznosti člana plačilnega sistema
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stečajnega postopka prejel do takrat, ko je nalog še mogoče
preklicati po 64. oziroma 65. členu tega zakona.

8.

6. NADZIRANJE

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE
70. člen
(Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve)

67. člen
(Izvajanje nadzora)

(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve je pravna oseba, ki se ustanovi za vodenje
javnopravnih evidenc in opravljanje drugih zadev javnega
pomena, določenih s tem zakonom ali drugim predpisom.

(1) Nadzor nad izvajanjem plačilnega prometa in nad izvajalci
plačilnega prometa opravlja Banka Slovenije v skladu z
določbami Zakona o Banki Slovenije, ZBan in drugih predpisov
s ciljem zagotoviti varen in zakonit plačilni promet v državi.

(2) Do uveljavitve zakona, ki ureja javne agencije se za pravni
položaj Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve smiselno uporabljajo določbe zakona, ki
ureja zavode, če ni v tem zakonu drugače določeno.

(2) Nadzor iz prvega odstavka tega člena izvaja Banka Slovenije
po postopku, določenem v ZBan.
(3) Banka Slovenije opravlja tudi nadzor nad osebami, ki v
nasprotju s tem zakonom opravljajo storitve vodenja
transakcijskih računov, storitve izdaje elektronskega denarja
in storitve upravljanja plačilnega sistema.

(3) Ustanovitelj Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve je Republika Slovenija.

7. STATISTIKA IN INFORMIRANJE

(4) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve ima sedež v Ljubljani, naloge iz 71. člena tega zakona
pa opravlja tudi prek izpostav izven kraja sedeža v krajih
podružnic Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki
jih določi Vlada Republike Slovenije v aktu o ustanoviti Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
Izpostave Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve se praviloma določijo v vsaki statistični regiji.

68. člen
(Zbiranje in uporaba podatkov o plačilnem prometu za
statistične in davčne namene)

71. člen
(Naloge Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve)

(1) Izvajalci plačilnega prometa, ki vodijo transakcijske račune in
Banka Slovenije, za račune, ki jih vodi v skladu s 4. členom
tega zakona, zbirajo podatke o stanjih in prometu prek teh
računov in druge podatke za statistične namene ter za druge
z zakoni predpisane namene.

(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve opravlja naslednje naloge:
1. zbira, prevzema, vodi in pripravlja povezane evidenčne
javnopravne podatke, v zvezi s poslovnim registrom
Republike Slovenije za nadaljnjo evidenčno, analitsko in
informativno uporabo v ministrstvih ter vladnih službah
za potrebe državne statistike ter za raziskovalne namene,
2. vodi poslovni register Republike Slovenije,
3. vodi register zastavnih pravic na premičninah,
4. vodi druge registre, evidence in zbirke podatkov, določene
z drugimi predpisi, za potrebe Republike Slovenije oziroma
državnih organov,
5. zbira, obdeluje in posreduje podatke iz letnih poročil
poslovnih subjektov v skladu z zakoni in javno objavlja
letna poročila ter druge podatke gospodarskih družb,
podjetnikov in drugih poslovnih subjektov v skladu z ZGD
in drugimi zakoni,
6. zbira, obdeluje, objavlja in posreduje podatke iz letnih
poročil o premoženjskem in finančnem položaju ter
poslovnem izidu družb in podjetnikov ter drugih poslovnih
subjektov za izdelavo uskupinjenih informacij o
ekonomskih gibanjih,
7. izvaja statistično raziskovanje o prejemkih in izdatkih
poslovnih subjektov,
8. opravlja druge statistične, informativne in druge naloge,
določene z drugimi zakoni in predpisi,
9. sodeluje pri vodenju in obdelavi statističnih podatkov v
zvezi z javnimi naročili za potrebe Urada za javna naročila

(4) Za nadzor iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljata
170. in 171. člen ZBan.

(2) Izvajalci plačilnega prometa posredujejo podatke iz prvega
odstavka tega člena Banki Slovenije, Agenciji Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Upravi
Republike Slovenije za javna plačila ter Davčni upravi
Republike Slovenije.
(3) Banka Slovenije, Agencija RS za javnopravne evidence in
storitve in minister, pristojen za finance, predpišejo vsebino,
način in roke zbiranja podatkov iz prvega in četrtega odstavka
tega člena, vsak za podatke, ki jih zbira po tem zakonu.
(4) Banka Slovenije posreduje podatke o plačilnem prometu, ki
ga opravlja v okviru sistema enotnega zakladniškega računa
in drugih transakcijskih računov Agenciji Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve, Upravi Republike
Slovenije za javna plačila in Davčni upravi Republike Slovenije.
69. člen
(Varovanje skrivnosti)
Izvajalci plačilnega prometa morajo pri svojem delu varovati
poslovne skrivnosti.
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in Gospodarske zbornice Slovenije ter opravlja naloge
pri presoji finančne in poslovne sposobnosti ponudnikov
izvedbe javnih naročil,
10. opravlja posebne informacijsko-tehnološke naloge ter
druge naloge, za katere jo pooblasti Republika Slovenija
oziroma lokalna skupnost.

9.

73. člen
(Uprava Republike Slovenije za javna plačila)
(1) S tem zakonom se v sestavi Ministrstva za finance ustanovi
Uprava Republike Slovenije za javna plačila. Uprava za javna
plačila ima sedež v Ljubljani, naloge pa opravlja tudi v krajih
podružnic, ki jih določi Vlada Republike Slovenije praviloma v
vsaki statistični regiji.

(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve lahko kot gospodarsko dejavnost opravlja tudi storitve
izdelave bonitetnih poročil, storitve obdelave in posredovanja
nalogov za poravnavo in druge podobne storitve.
(3) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve ima pri opravljanju nalog iz prvega odstavka tega
člena javna pooblastila določena s tem oziroma drugim
zakonom in prevzame javna pooblastila, pristojnosti in naloge,
ki jih je do uveljavitve tega zakona imela Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, če s tem zakonom ni določeno
drugače.

(2) Banka Slovenije in banke, ki vodijo transakcijske račune
neposrednih oziroma posrednih uporabnikov državnega
oziroma občinskega proračuna, morajo Upravi Republike
Slovenije za javna plačila sporočati podatke o plačilih
opravljenih v breme in v dobro teh računov. Obveznost iz
prejšnjega stavka velja tudi za Agencijo Republike Slovenije
za plačilni promet, dokler ta vodi žiro račune neposrednih
oziroma posrednih uporabnikov državnega oziroma
občinskega proračuna.

(4) Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve morajo podatke o poslovnih subjektih za vodenje
poslovnega registra Republike Slovenije posredovati vsi
registrski organi, pri katerih se poslovni subjekti registrirajo v
skladu s predpisi. Registrski organi posredujejo podatke o
poslovnih subjektih Agenciji Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve z neposredno računalniško
povezavo najpozneje v petih dneh po vpisu poslovnega
subjekta oziroma po vpisu sprememb podatkov. Ce registrski
organi podatkov o poslovnih subjektih ne vodijo na elektronski
način, jih Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve posredujejo na papirju v istem roku.

(3) Minister, pristojen za finance predpiše:
1. način in roke za pošiljanje podatkov iz drugega odstavka
tega člena,
2. vrste računov, način vplačevanja in razporejanja
javnofinančnih prihodkov, obvezne podatke na nalogu za
plačilo javnofinančnega prihodka ter obliko in način
sporočanja teh podatkov.
74. člen
(Naloge Uprave Republike Slovenije za javna plačila)

(5) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve v soglasju z Banko Slovenije in Ministrstvom za finance predpiše načine, postopke in udeležence za izvajanje
statističnega raziskovanja o prejemkih in izdatkih poslovnih
subjektov. Za izdajanje metodoloških navodil za izvajanje
drugih javnih pooblastil iz tretjega odstavka tega člena je
pristojna Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

(1) Uprava Republike Slovenije za javna plačila opravlja naslednje
naloge za potrebe evidentiranja in izvajanja javnofinančnih
tokov v okviru enotnega zakladniškega sistema:
1. vodi register neposrednih oziroma posrednih uporabnikov
državnega oziroma občinskega proračuna,
2. vodi račune neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so
vključeni v sistem enotnega zakladniškega računa, kot
ga določa Zakon o javnih financah in so v skladu s petim
odstavkom 8. člena odprti kot podračuni enotnega
zakladniškega računa države oziroma občin,
3. sprejema plačilne instrukcije neposrednih oziroma
posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskega
proračuna in drugih oseb, ki poslujejo v okviru enotnega
zakladniškega sistema,
4. izdaja naloge za plačilo v breme računov neposrednih in
posrednih proračunskih uporabnikov, Ki poslujejo v okviru
enotnega zakladniškega sistema,
5. v imenu in za račun bank in Banke Slovenije, ki vodijo
transakcijske račune neposrednih in posrednih
uporabnikov državnega oziroma občinskega proračuna,
lahko Izvršuje izvršljive sklepe davčnega organa o prisilni
izterjavi oziroma sklepe davčnega organa o zavarovanju
izpolnitve davčne obveznosti ter sodne odločbe o izvršbi
In zavarovanju na denarna sredstva oziroma druge
odločbe pristojnih organov in organizacij,

(6) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve, mora Davčni upravi Republike Slovenije brezplačno
posredovati podatke, ki so potrebni za izvajanje nalog davčne
službe.
(7) Minister, pristojen za finance, predpiše vrste, vsebino, način
in roke za pošiljanje poročil iz 5. odstavka tega člena.
72. člen
(Javnost dela Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve)
(1) Delo Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence
in storitve je javno.
(2) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve obvešča javnost o svojem delu z letnimi poročili.
(3) Vsebino letnega poročila in način obveščanja javnosti uredi
akt o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve.
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6. zbira in pošilja podatke iz 68. člena tega zakona za vse
neposredne in posredne uporabnike državnega in
občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem
enotnega zakladniškega računa kot ga določa Zakon o
javnih financah,
7. pripravlja in pošilja obvestila iz 26. člena tega zakona
vsem neposrednim in posrednim uporabnikom državnega
in občinskih proračunov, Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, ki so vključeni v sistem
enotnega zakladniškega računa, kot ga določa Zakon o
javnih financah,
8. po posebni pogodbi z Banko Slovenije lahko za Banko
Slovenije izvaja storitve plačilnega prometa po tem
zakonu,
9. opravlja druge naloge določene z zakonom oziroma
drugimi predpisi,
10. zbira podatke iz tretjega odstavka 68. člena in iz drugega
odstavka 73. člena tega zakona, vodi ustrezne evidence
teh podatkov in na podlagi teh zagotavlja ustrezne
informacije,
11. zagotavlja podatke in informacije o javnofinančnih vplačilih
in izplačilih iz proračuna Republike Slovenije, Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in drugih
oseb, ki morajo po predpisih o enotnem zakladniškem
sistemu poslovati prek Uprave Republike Slovenije za
javna plačila v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za
finance,
12. zagotavlja podatke o plačilih davkov, prispevkov in drugih
dajatev, ki jih davčna uprava pobira oziroma izterjuje.

(4) Za kršitve družbe za izdajo elektronskega denarja se
uporabljajo določbe 231. in 232. člena ZBan.

(2) Minister, pristojen za finance s posebnim predpisom določi
pravne osebe (neposredne in posredne uporabnike
državnega oziroma občinskega proračuna in druge osebe),
ki so vključene v enotni zakladniški sistem ter pravila in
zahteve povezane z opravljanjem nalog Uprave Republike
Slovenije za javna plačila.

(5) Ne glede na določbo prve točke prvega odstavka tega člena
se za banke in hranilnice, ki opravljajo storitve plačilnega
prometa, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje
Banke Slovenije, uporablja prva točka prvega odstavka in
drugi odstavek 231. člena ZBan, oziroma za hranilnice prvi in
tretji odstavek 233. člena ZBan.

namene oziroma jih ne posreduje Banki Slovenije, Agenciji
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
in Davčni upravi Republike Slovenije v skladu s prvim in
šestim odstavkom 68. člena tega zakona oziroma
predpisi, izdanimi po drugem in sedmem odstavku 68.
člena tega zakona,
6. ki ne posreduje podatkov iz tretjega odstavka 68. člena
tega zakona ministrstvu, pristojnem za finance oziroma
jih ne posreduje z vsebino, v rokih in na način, določen s
predpisom, izdanim na podlagi četrtega odstavka 68. člena
tega zakona,
7. ki ne sporoča podatkov iz drugega odstavka 73. člena
tega zakona Upravi Republike Slovenije za javna plačila
oziroma jih ne sporoča na način in v rokih, določenih s
predpisom, izdanim na podlagi tretjega odstavka 73. člena
tega zakona,
8. ki ne upošteva predpisanega vrstnega reda izvrševanja
plačil.
(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje odgovorna oseba izvajalca plačilnega
prometa, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo iz prvega oziroma drugega odstavka tega
člena se za prekršek kaznuje klirinška družba oziroma
odgovorna oseba klirinške družbe, ki opravlja storitve
upravljanja plačilnega sistema, ne da bi pridobila dovoljenje
Banke Slovenije (59. člen) ali Banki Slovenije ne zagotavlja
podatkov oziroma poročil, določenih s predpisom iz 52. člena
tega zakona.

76. člen
(Kršitve drugih oseb)
10. KAZENSKE DOLOČBE

(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba,
1. ki opravlja storitve vodenja transakcijskih računov v
nasprotju z drugim odstavkom 4. člena tega zakona,
2. ki sprejema oziroma opravlja plačila v gotovini v nasprotju
s 30. členom tega zakona oziroma predpisom, izdanim
na njegovi podlagi,
3. ki opravlja storitve iz 31. člena tega zakona v nasprotju s
prepovedjo iz 32. člena tega zakona,
4. ki opravlja storitve upravljanja plačilnega sistema iz prvega
odstavka 59. člena tega zakona, ne da bi za opravljanje
teh storitev dobila dovoljenje Banke Slovenije.

75. člen
(Kršitve izvajalcev plačilnega prometa)
(1) Z denarno kaznijo od 1.000.000 do 6.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje izvajalec plačilnega prometa:
1. ki opravlja storitve plačilnega prometa, ne da bi za
opravljanje teh storitev pridobil dovoljenje Banke Slovenije
(prvi odstavek 4. člena),
2. ki začne opravljati poravnavo prek plačilnega sistema,
ne da bi za oblikovanje tega plačilnega sistema članice
pridobile dovoljenje Banke Slovenije (prvi odstavek 56.
člena),
3. ki ne izvrši naloga za velika plačila prek plačilnega sistema
za poravnavo plačil velikih vrednosti (drugi odstavek 62.
člena),
4. ki tekoče ne zagotavlja podatkov za vzpostavitev in
vodenje registra transakcijskih računov (drugi odstavek
28. člena) ali Banki Slovenije ne zagotavlja podatkov
oziroma poročil določenih s predpisi izdanimi na podlagi
6., 7. in 52. člena tega zakona,
5. ki ne zbira podatkov o stanjih in prometu prek
transakcijskih računov in drugih podatkov za statistične
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(2) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(5) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje zasebnik, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
(6) Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje imetnik transakcijskega računa, ki ni fizična
oseba, če izvajalca plačilnega prometa ne obvesti oziroma
I
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ne obvesti pravočasno o statusnih spremembah oziroma
drugih spremembah podatkov, potrebnih za vodenje računov
in registra računov po tem zakonu (drugi odstavek 10. člena).

plačilnih nalogov, prevzema spiskov in vpogleda v stanje in
promet na transakcijskem računu, kot je to bilo urejeno z
elektronskim poslovanjem v Agenciji RS za plačilni promet na
dan 1.1.2000.

(7) Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena.

(2) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet konča vse
storitve plačilnega prometa do 30.6.2002, razen razporejanja
javnofinančnih prihodkov in storitev iz prvega odstavka 82.
člena tega zakona.

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

80. člen
(Prenos nalog Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet)

77. člen
(Ustanovitev Agencije Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve)

(1) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve in Uprava Republike Slovenije za javna plačila
postopoma prevzameta naloge iz prvega odstavka 71. člena
oziroma iz 74. člena tega zakona od Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet in drugih izvajalcev, ki ob uveljavitvi
tega zakona opravljajo te naloge. Postopoma začneta opravljati
tudi druge naloge po tem zakonu.

(1) Vlada Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona sprejme akt o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve in imenuje člane organov
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve.

(2) Prevzem nalog po prvem odstavku tega člena se opravi na
podlagi programov prevzema nalog, ki jih sporazumno v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona po predhodnem soglasju
ministra, pristojnega za finance, določijo Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet oziroma drugi izvajalci iz
prejšnjega odstavka z Agencijo Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve oziroma Upravo Republike
Slovenije za javna plačila.

(2) Vlada Republike Slovenije v aktu o ustanovitvi Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve določi
tudi prehod potrebnega števila delavcev iz Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet na Agencijo Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve.
(3) Vlada Republike Slovenije zagotovi pogoje za delo Agencije
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve s
prenosom osnovnih sredstev in druge potrebne opreme, ki jo
ob uveljavitvi tega zakona upravlja Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, v upravljanje Agencije Republike
Slovenije za javnopravne evidence in storitve.

(3) V programih iz drugega odstavka tega člena se uredi tudi
postopen prehod potrebnega števila delavcev iz drugega
odstavka 77. člena oziroma iz drugega odstavka 78. člena
tega zakona in postopen prevzem opreme iz tretjega odstavka
77. člena oziroma iz tretjega odstavka 78. člena tega zakona.

78. člen
(Začetek dela Uprave Republike Slovenije za javna
plačila)

81. člen
(Sklenitev pogodb o vodenju transakcijskih računov)

(1) Minister, pristojen za finance, po predhodnem soglasju Vlade
Republike Slovenije v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona
sprejme akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih
mest Uprave Republike Slovenije za javna plačila.

(1) Po uveljavitvi tega zakona imetniki transakcijskih računov in
novoustanovljene pravne osebe ne morejo več odpreti
računov pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet,
če zakon ne določa drugače.

(2) V aktu iz prvega odstavka tega člena je treba zagotoviti prehod
potrebnega števila delavcev iz Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet v Upravo Republike Slovenije za javna
plačila.

(2) Imetnik transakcijskega računa, ki ima ob uveljavitvi tega
zakona odprt račun pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, mora do 30.6.2002 z izvajalcem plačilnega prometa
skleniti pogodbo o vodenju transakcijskega računa, prenesti
denarno dobroimetje z računa, ki ga vodi Agencija Republike
Slovenije za plačilni promet, na transakcijski račun pri
izvajalcu plačilnega prometa in zapreti račun pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet.

(3) Pogoji za delo Uprave Republike Slovenije za javna plačila se
zagotovijo s prenosom osnovnih sredstev in druge potrebne
opreme, ki jo ob uveljavitvi tega zakona upravlja Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet, v upravljanje Uprave
Republike Slovenije za javna plačila.

(3) Zasebniki lahko sprejemajo in opravljajo plačila prek žiro
računov in tekočih računov pri izvajalcih plačilnega prometa
dokler ne odprejo transakcijskega računa In najkasneje do
30.6.2002.

79. člen
(Prevzem opravljanja storitev plačilnega prometa in
storitev vodenja transakcijskih računov)

(4) Zasebniki iz tretjega odstavka tega člena morajo do 30.6.2002
pri banki odpreti transakcijski račun in najkasneje s 1.7.2002
začeti sprejemati plačila in opravljati plačila prek tega računa.
S pogodbo o vodenju transakcijskega računa iz prejšnjega
stavka se lahko imetnik transakcijskega računa in izvajalec
plačilnega prometa dogovorita, da se žiro račun oziroma tekoči
račun od datuma, določenega v pogodbi, vodi kot
transakcijski račun po tem zakonu.

(1) Banke do 30.6.2002 postopoma prevzamejo od Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet opravljanje storitev
plačilnega prometa in s tem povezane storitve na način,
določen s Kriteriji za opravljanje plačilnega prometa za pravne
osebe v državi (Uradni list RS, št. 37/00) in s predpisi, izdanimi
na podlagi teh kriterijev, do sprejema novih standardov pa so
dolžne banke zagotoviti možnost enakega načina pošiljanja
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(5) Druge fizične osebe, ki niso zasebniki, lahko sprejemajo in
opravljajo plačila prek žiro računov in tekočih računov pri
izvajalcih plačilnega prometa dokler ne odprejo
transakcijskega računa in najkasneje do 30.6.2003.

84. člen
(Delovanje Agencije za plačilni promet v prehodnem
obdobju)
1) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet v obdobju od
uveljavitve tega zakona do 31.12.2002 nadaljuje z delom po
Zakonu o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje In informiranje (Uradni
list RS, Št. 48/94, 18/95, 58/95, 18/96, 87/97, 54/99), po
predpisih, izdanih na njegovi podlagi, po drugih predpisih, ki
urejajo njene naloge in pristojnosti ter pogodb, sklenjenih na
podlagi teh predpisov.

(6) Izvajalci plačilnega prometa morajo uskladiti svoje splošne
pogoje vodenja transakcijskega računa in poslovanje z
določbami tega zakona do 30.6.2002 za pravne osebe in
zasebnike oziroma do 30.6.2003 za druge fizične osebe.
82. člen
(Zapiranje računov po uradni dolžnosti)
(1) Račune, odprte pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet, ki jih imetniki transakcijskih računov ne bodo zaprli
po drugem odstavku 81. člena tega zakona, zapre Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet po uradni dolžnosti,
denarno dobroimetje s teh računov pa prenese na poseben
zbirni račun, ki ga odpre Banka Slovenije do 30.9.2002, in o
tem obvesti imetnika transakcijskega računa.

2) Postopki plačilnega prometa, ki tečejo na dan uveljavitve tega
zakona, se do prevzema opravljanja storitev po 79. in 81.
členu tega zakona nadaljujejo in končajo po predpisih, ki so
veljali do uveljavitve tega zakona.
3) Druge naloge iz 4. člena Zakona o Agenciji Republike Slovenije
za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje opravlja Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona,
do prenosa teh nalog na Agencijo Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve oziroma na Upravo
Republike Slovenije za javna plačila po 80. členu tega zakona.

(2) Banka Slovenije prenese denarno dobroimetje z zbirnega
računa imetniku transakcijskega računa iz prvega odstavka
tega člena na njegov transakcijski račun pri banki na podlagi
naloga tega imetnika transakcijskega računa. Če imetnik
transakcijskega računa naloga iz prejšnjega stavka tega člena
ne izda do 30.6.2004, terjatev imetnika transakcijskega računa
do Banke Slovenije glede denarnega dobroimetja,
prenesenega na zbirni račun po prvem odstavku tega člena
zastara. Banka Slovenije denarno dobroimetje, ki po 30.6.2004
ostane na zbirnem računu prenese v dobro proračuna
Republike Slovenije.

4) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet konča svoje
poslovanje do 31.12.2002 in 1.1.2003 preneha obstajati.
Arhivska gradiva Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet prevzame Agencija Republike Slovenije za
javnopravne evidence in storitve. Vse pravice in obveznosti
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet prevzame
Republika Slovenija.

(3) Agencija Republike Slovenije za plačilni promet mora vso
dokumentacijo v zvezi z računi iz prvega odstavka tega člena
izročiti Banki Slovenije najkasneje do 30.12.2002.

85. člen
(Delovno razmerje razporejenih delavcev in delavcev,
ki bodo delali v Agenciji Republike Slovenije za
plačilni promet do 31.12.2002)

83. člen
(Zapiranje računov, v zvezi s katerimi je vzpostavljena
evidenca dospelih neporavnanih obveznosti)

(1) Delavci Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki so
sporazumno po določbah Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list SRS, št. 14/90 in Uradni list RS, št. 5/91,17/91, 29/92,13/
93, 71/93, 2/94, 38/94, 29/95, 12/99 in 36/00) začasno
razporejeni na dela in naloge v drugih državnih organih, imajo
pravico s 1.1.2003 skleniti delovno razmerje za nedoločen
čas za opravljanje teh nalog v organu Republike Slovenije, v
katerem opravljajo dela in naloge na podlagi sporazumne
začasne razporeditve.

(1) Ne glede na drugi odstavek 81. člena tega zakona imetnik
transakcijskega računa ne more zapreti računa pri Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, dokler je v zvezi s tem
računom vzpostavljena evidenca dospelih neporavnanih
obveznosti po 40. a oziroma 40. b členu Zakona o finančnem
poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99) in
denarno dobroimetje na računu ne zadošča za plačilo vseh
obveznosti, o katerih se vodi evidenca dospelih neporavnanih
obveznosti.

(2) Organi Republike Slovenije, v katere so začasno razporejeni
delavci Agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
morajo do 31.10.2002 tem delavcem za dela in naloge, na
katere so začasno razporejeni, ponuditi sklenitev delovnega
razmerja za nedoločen čas s 1.1.2003. Če delavec ponudbe
za sklenitev delovnega razmerja za nedoločen čas v osmih
dneh po prejemu ne sprejme, se šteje, da mu je delovno
razmerje pri Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet
prenehalo z iztekom roka za sprejem ponudbe.

(2) Račune, ki jih po prvem odstavku tega člena ni mogoče zapreti
do 30.6.2002, zapre Agencija Republike Slovenije za plačilni
promet po uradni dolžnosti po stanju 30.6.2002. Vse
neizvršene podlage za plačila Agencija Republike Slovenije
za plačilni promet vrne predlagateljem z napotilom, da
uveljavijo svoje terjatve v rednih postopkih izterjave. Izvršljive
sodne odločbe, sklepe o izvršbi, sklepe o prisilni izterjavi
oziroma sklepe o zavarovanju izpolnitve davčne obveznosti
ter izvršljive odločbe oziroma izvršljive naloge organizacij, ki
so po zakonu pooblaščene izdajati takšne odločbe in naloge,
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet vrne sodiščem
oziroma drugim izdajateljem, o neplačanih davkih in prispevkih
pa obvesti Davčno upravo Republike Slovenije.
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(3) Delavci Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki
bodo po tem zakonu razporejeni v Agencijo Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve, v Upravo-Republike
Slovenije za javna plačila in v Službo za informacijsko
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tehnologijo Ministrstva za finance, opravljajo dela in naloge in
imajo sklenjeno delovno razmerje v Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet v skladu z njenimi potrebami in
možnostmi do 31.12.2002. Navedene institucije morajo tem
delavcem najkasneje do 31.10.2002 izdati sklepe o
razporeditvi na ustrezna delovna mesta in sklenitev delovnega
razmerja za nedoločen čas.

87. člen
(Uporaba zakona za hranilnokreditne službe do
njihove uskladitve z ZBan)
Za hranilno kreditne službe iz prvega odstavka 241. člena ZBan,
ki še niso pridobile dovoljenja Banke Slovenije za opravljanje
bančnih storitev po ZBan, veljajo določbe tega zakona s tem, da
smejo opravljati storitve vodenja transakcijskih računov samo za
druge fizične osebe in zasebnike.

(4) Delavcem agencije Republike Slovenije za plačilni promet, ki
jih po veljavnih predpisih ni mogoče razvrstiti kot tehnološki
višek in, ki bodo v delovnem razmerju v Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet na dan 31.12.2002, pa nimajo
zagotovljenih pravic iz prvega do tretjega odstavka tega člena,
delovno razmerje preneha z dnem prenehanja Agencije
Republike Slovenije za plačilni promet. Ti delavci imajo iz naslov
delovnega razmerja in prenehanja delovnega razmerja enake
pravice kot delavci, ki jim delovno razmerje preneha na podlagi
stečaja ali prisilne poravnave po ZPPSL.

88. člen
(Izdaja predpisov)
(1) Minister, pristojen za finance, in Banka Slovenije morata, če v
tem zakonu ni drugače določeno, v šestih mesecih od
uveljavitve tega zakona izdati predpise na podlagi tega zakona.
Podzakonski predpisi v zvezi z izdajo in uporabo
elektronskega denarja se izdajo najkasneje v roku dveh
mesecev od uveljavitve tega zakona.

(5) Delavci, ki bodo imeli v Agenciji Republike Slovenije za plačilni
promet na dan 31.12.2002 sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas in ki ne bodo razporejeni na ustrezna delovna
mesta v Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Upravo Republike Slovenije za javna plačila
in Službo za informacijsko tehnologijo Ministrstva za finance,
se s 1.1.2003 razporedijo na ustrezna delovna mesta v druge
državne organe.

(2) Do izdaje predpisov na podlagi tega zakona se smiselno
uporabljajo predpisi izdani na podlagi Zakona o Agenciji
Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja
podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, 18/95, 58/
95, 73/95, 18/96, 27/96, 87/97, 54/99).

86. člen
(Prenehanje veljavnosti predpisov)

89. člen
(Začetek uporabe posameznih določb)

(1) Z uveljavitvijo tega zakona nehajo veljati določbe Zakona o
Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št.
48/94, 18/95, 58/95, 73/95, 18/96, 27/96, 87/97, 54/99), ki
urejajo delovanje Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet.

(1) Določbe 34. člena tega zakona se začnejo uporabljati s
pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji.
(2) Do začetka uporabe določb iz prvega odstavka tega člena
se za opravljanje storitev izdaje elektronskega denarja družbe
za izdajo elektronskega denarja države članice Evropske
unije uporabljajo določbe 35. člena tega zakona.
t
90. člen
(Uveljavitev zakona)

(2) Po uveljavitvi tega zakona se določbe iz prvega odstavka
tega člena uporabljajo za delovanje Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet po 84. členu tega zakona.

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

(3) Z uveljavitvijo tega zakona se nehajo uporabljati določbe XXXIII.
poglavja (1052. do 1060. člen) Zakona o obligacijskih razmerjih
(Uradni list SFRJ, št. 29/78, 39/85 in 57/89) o bančnem
tekočem računu.
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OBRAZLOŽITEV

Državni zbor RS je na svoji seji dne 21.11.2001 sprejel Predlog
zakona o plačilnem prometu v drugi obravnavi z amandmaji, kot
je to razvidno iz pregleda sprejetih amandmajev Državnega zbora
RS št. 450 - 01/99 - 0004/0002. Državni zbor RS je s svojim
sklepom v skladu z določbami Poslovnika Državnega zbora RS
naložil Vladi RS, da pripravi predlog zakona o plačilnem prometu
in ga predloži Državnemu zboru RS.

V drugi obravnavi so bili sprejeti amandmaji k: 3., 4., 6., 8., 12.,
13., 17., 18., 21., 22., 24., 28., 31., 37., 40., 41., 44., 46., 48., 59.,
66., 68., 70., 71., 73., 74., 75., 76., 79., 81., 85., 88. in 89. členu.

Ljubljana, dne 31.1.2002

Amandma k 37. členu:
V prvem odstavku 37. člena se doda drugi stavek, ki glasi:

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O
PLAČILNEM PROMETU - EPA 1005 - II
- TRETJA OBRAVNAVA

"Družba za izdajo elektronskega denarja zlasti ne sme opravljati
v katerikoli obliki storitev kreditiranja."
Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:

V osmi točki 3. člena se za besedami »ki ga izda izdajatelj« dodajo
besede:

" (3) Družba za izdajo elektronskega denarja je lahko bodisi sama
bodisi skupaj z drugimi osebami, povezanimi z družbo za izdajo
elektronskega denarja, imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma
drugih pravic, na podlagi katerih pridobi imetnik delež glasovalnih
pravic ali delež v kapitalu določene pravne osebe samo, če ta
pravna oseba kot edino dejavnost opravlja storitve iz drugega
odstavka tega člena."

»v obliki elektronskega nosilca podatkov«.

Obrazložitev:

Obrazložitev:

37. člen predloga zakona za drugo obravnavo je že vseboval v
prvem odstavku drugi stavek s katerim je družbi za izdajo
elektronskega denarja bilo preprečeno opravljanje kreditnih
storitev. V drugi obravnavi je Državni zbor RS sprejel amandma s
katerim je to določbo črtal, zaradi česar bi sedaj Družba za izdajo
elektronskega denarja lahko opravljala kreditno poslovanje, kar
je po direktivi izrecno prepovedano. Točka 5 (a) 1. člena direktive
namreč določa, da lahko družbe za izdajo elektronskega denarja
poleg storitev izdaje elektronskega denarja opravljajo samo
določene storitve, ki so povezane z elektronskim denarjem (pri
nas jih določa drugi odstavek 37. člena predloga ZPlaP), izrecno
pa izključuje dajanje kakršnih koli oblik kreditov z besedami "but
excluding the granting of any form of credit". Varstvo imetnikov
elektronskega denarja zahteva, da so naložbe družb za izdajo
elektronskega denarja omejene le na najbolj varne naložbe.
Prepoved opravljanja storitev kreditiranja tako sledi načelu varstva
imetnikov elektronskega denarja in uresničuje zahtevo evropske
direktive.

Amandma k 3. členu:

Amandma pomeni uskladitev definicije elektronskega denarja z
evropsko direktivo 2000/46/EC o opravljanju storitev in nadzoru
nad opravljanjem storitev elektronskega denarja. Določitev oblike
elektronskega denarja je po direktivi eden izmed konstitutivnih
elementov definicije elektronskega denarja. Navedeni amandma
jasno opredeljuje obliko elektronskega denarja in s tem odpravlja
dvom, da bi bil elektronski denar lahko izdan še v kakšni drugi
obliki kot na elektronskem nosilcu podatkov.
Amandma k 12. členu:
V drugem odstavku 12. člena se besede »do izteka roka v katerem
je plačilo naloženo« nadomestijo z besedami: »do izteka roka, v
katerem mora obvestiti imetnika transakcijskega računa o
zavrnitvi sprejema naloga«.
Obrazložitev:

Enako velja tudi za predlog, da se črta tretji odstavek 37. člena.
Omejitev kapitalskih naložb v druge pravne osebe je povzeta po
drugem odstavku 5. točke 1. člena direktive, s predlaganim
amandmajem pa zakon o plačilnem prometu ne bi bil več skladen
z direktivo.

Predlagani amandma pomeni uskladitev besedila 12. člena
predloga zakona z besedilom drugega odstavka 15. člena predloga
zakona.
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Nadalje Vlada RS predlaga, da se z amandmajem ponovno vključi
v predlog zakona tretji odstavek, tako da bo tudi v tem primeru
upoštevana določba pete točke 1. člena navedene direktive. Če
amandma ne bo upoštevan, bi bil Zakon o plačilnem prometu v
tem delu neskladen z direktivo.

Amandma k 85. členu
Črta se sedanji peti odstavek in se nadomesti z novim petim
odstavkom, ki glasi:
/
Delavci, ki na dan 31.12.2002 ne bodo v Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet imeli razrešenega delovnega razmerja
po tem zakonu, se razrešujejo po programu razreševanja
presežkov delavcev in se vključijo v druge ukrepe aktivne politike
zaposlovanja v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju
za primer brezposelnosti (Uradni list RS št. 5/91, 12/92, 71/93,
38/94 in 69/98). Ukrepi aktivne politike zaposlovanja se izvajajo v
skladu s programom zaposlovanja in usposabljanja, ki ga v roku
30-tih dni po sprejemu zakona na predlog Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet potrdi Vlada Republike Slovenije.
Sredstva za izvajanje aktivne politike zaposlovanja se zagotovijo
v okviru sredstev Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
rezerviranih za izvedbo reforme plačilnega prometa. Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet lahko potrebna sredstva
za aktivno politiko zaposlovanja vloži tudi v poseben sklad dela iz
katerega se zagotovijo potrebna finančna sredstva za aktivno
politiko zaposlovanja tudi po 1.1.2003, tako da se zagotovijo
sredstva za aktivno politiko zaposlovanja tudi v času, ko Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet po 4. odstavku 84. člena
tega zakona ne bo več obstajala.

Amandma k 41. členu
V drugem odstavku se številka "1" nadomesti s številko "2".
Obrazložitev:
Vlada RS predlaga ta amandma, tako da bo najnižji znesek kapitala
družbe za izdajo elektronskega denarja povzet po 4. členu
direktive, ki izrecno zahteva 2% (equal to or above 2%).
Amandma k 68. členu
V drugem in četrtem odstavku se črta pika in na koncu doda
besedilo "in Carinska uprava Republike Slovenije".
Amandma k 71. členu
V šestem odstavku se za besedo "Slovenije" doda besedilo "in
Carinski upravi Republike Slovenije".

Obrazložitev:

V prvem odstavku 71. člena se doda nova 11. točka, ki glasi:

Vlada RS predlaga s tem amandmajem črtanje amandmaja, ki ga
je Državni zbor RS sprejel v drugi obravnavi, pri čemer ponovno
pojasnjuje razloge zaradi katerih ta določba ni sprejemljiva zaradi
naslednjih razlogov. Vlada RS je v okviru reforme plačilnega
prometa že sprejela sklepe in predlagala ustrezne zakonske
rešitve, s katerimi je omogočila intenzivno zmanjševanje števila
zaposlenih v Agenciji RS za plačilni promet in njihovo prehajanje
v Davčno upravo RS, druge organe državne uprave in v poslovne
banke. V predlogu zakona o plačilnem prometu je podana pravna
podlaga za ustanovitev Agencije RS za javnopravne evidence in
storitve in Uprave za javna plačila, ki bosta lahko prevzeli približno
450 zaposlenih delavcev Agencije RS za plačilni promet. V okviru
reforme plačilnega prometa je delavcem Agencije RS za plačilni
promet zagotovljena možnost dodatnega izobraževanja in
prekvalifikacij za druge poklice, tako da imajo ti delavci dobre
možnosti, da si v okviru potreb trga zagotovijo zaposlenost.Takšna
usmeritev Vlade RS je bila usklajena tudi na Ekonomsko socialnem svetu Državnega zbora RS, ki je obravnaval tako
predlog zakona kot tudi vse odločitve Vlade RS, s katerimi je
Vlada RS zagotovila aktivno politiko zaposlovanja presežnih
delavcev Agencije RS za plačilni promet.

"Opravljanje določenih nalog pri vzpostavitvi evidenc o plačanih
prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje."
Amandma k 74. členu
V prvem odstavku se v 12. točki za besedilom "prispevkov" doda
besedilo ", carin" ter za besedilom "davčna" doda besedilo
"oziroma carinska".
Obrazložitev k 68., 71. in 74. členu:
Carinski organi izvajajo carinjenje blaga na osnovi različnih
podatkov od katerih sta najpomembnejša količina in vrednost
blaga. Količina blaga pri carinjenju ni sporna, ker se blago lahko
stehta, prešteje ipd. Drugače je z vrednostjo, ker vrednosti blaga
pri carinjenju največkrat ni mogoče objektivno ugotoviti, carinski
organi na razne načine naknadno ugotavljajo ali deklarirana
vrednost pri izvozu/uvozu ustreza dejanskemu plačilu oziroma
denarnemu prilivu. Carinska uprava podatke o plačilnem prometu
potrebuje za primerjavo s podatki o vrednosti uvoženega/
izvoženega blaga, ki jih redno posreduje Statističnemu uradu RS
in nekaterim ministrstvom v zvezi z izvajanjem posameznih
ukrepov gospodarske politike ter za izvajanje raznih analiz in
kontrol, ki jih v okviru svojih nalog izvaja Carinska uprava.

Če Državni zbor RS ne bi sprejel predloga amandmaja Vlade RS
k 85. členu predloga zakona, bi peti odstavek 85. člena bil po
mnenju Vlade RS zakonska določba, ki bi bila:
-

Predlagatelj predlaga dopolnitev prvega odstavka 71. člena še z
11. točko, ker je glede na zakon o matični evidenci nujno vzpostaviti
evidenco o letnem plačilu prispevka posameznika od plač in
nadomestil, ki se upoštevajo v pokojninsko osnovo. Zato je
potrebno zagotoviti v zakonu pravno podlago, da bo novo nastala
agencija v sodelovanju z Ministrstvom za finance, Zavodom
Republike Slovenije za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
Davčno upravo Republike Slovenije glede na razpoložljive
kapacitete znotraj sedanje Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet to nalogo lahko zagotovila. Tako bodo v tem projektu
gospodarno uporabljeni znanje, tehnologija In strokovni ter
administrativni delavci Agencije Republike Slovenije za plačilni
promet.

14. februar2002

neustavna,
ne bi jo bilo mogoče realizirati in
ne bi stimulira delavcev k aktivnemu vključevanju v programe
prezaposlovanja.

Drugi člen Ustave RS določa, da je Slovenija pravna in socialna
država, 14. člen Ustave RS pa določa, da je v Sloveniji vsakomur
zagotovljeno enako varstvo pravic in temeljnih svoboščin ne glede
na katerokoli osebno okoliščino, ker smo vsi pred zakonom enaki.
V skladu s temeljnimi načeli Ustave RS ni mogoče glede pravic,
tudi glede pravice do dela ne z zakonom predpisati kakršnekoli
neenakosti. V okviru zakonskih možnosti je le v skladu s socialnimi
načeli možno zagotoviti čimveč možnosti, da se delavci, ki
ostanejo brez zaposlitve, prezaposlijo in dobijo delo drugje. Za
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presežne delavce Agencije RS za plačilni promet zaradi njene
ukinitve tako ni mogoče zagotoviti zaposlitve po samem zakonu,
pač pa imajo ti delavci pravice v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo delavcev za primer brezposelnosti. Predlog amandmaja,
ki določa pravico do zaposlitve po samem zakonu, je po mnenju
Vlade RS v nasprotju z 2. in 14. členom Ustave RS.

nov peti odstavek tega člena, ki omogoča zagotoviti aktivno politikq
zaposlovanja presežnih delavcev v skladu s predpisi, ki urejajo
pravice delavcev za primer brezposelnosti. S predlogom
amandmaja se omogoča razpoložljiva sredstva rezervirana pri
Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet uporabiti za ukrepe
aktivne politike zaposlovanja ter s temi ukrepi omogočiti zaposlitev
vseh presežnih delavcev. Glede na dejstvo, da bo razreševanje
vprašanja delovnega razmerja verjetno trajalo tudi po 1.1.2003,
to je v času, ko Agencije Republike Slovenije za plačilni promet ne
bo več, je potrebno omogočiti vlaganje ustreznih sredstev v
poseben sklad dela ter tako zagotoviti namenska sredstva za
ukrepe aktivne politike zaposlovanja.

Iz petega odstavka 85. člena predloga zakona ni mogoče razbrati
kje bi naj delavci Agencije RS za plačilni promet imeli sklenjeno
razmerje za nedoločen čas, niti ni v obrazložitvi amandmaja
razloženo kakšne bi bile finančne posledica takšne določbe.
Takšna rešitev bi pomenila miljardno breme za proračun, pri čemer
pa takšni dodatni odhodki proračuna nimajo zakonske podlage.
Takšne določbe zato po mnenju Vlade RS sploh ne bi bilo mogoče
realizirati.

Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da je s predlaganim
amandmajem predlagana vsebinsko in pravno ustreznejša rešitev,
kot je bila dana rešitev v petem odstavku tega člena, ki ga je po
mnenju Vlade RS glede na obrazloženo nujno črtati.

Ta zakonska določba po mnenju Vlade RS tudi destimulira delavce
Agencije RS za plačilni promet, da bi se vključevali v aktivnosti za
prekvalifikacijo in v aktivno iskanje alternativnih možnosti
zaposlitve. Vlada RS ocenjuje, da bi po predlaganem amandmaju
delavci imeli po zakonu pravico do dela za nedoločen čas. Ti
delavci zato ne bi bili zainteresirani sodelovati pri prekvalifikacijah
in iskanju drugih možnosti zaposlitev. Prav to dejstvo pomeni
vsebinsko nasprotje glede na dosedanja prizadevanja in bi se v
posledici takšne zakonske določbe lahko zgodilo, da tudi delavci,
ki so predvidoma glede na dosedanje aktivnosti zaposljivi v drugih
organih, te možnosti ne bi sprejeli, pač pa bi raje izkoristili
zakonsko pravico do delovnega razmerja za nedoločen čas.

Amandma k 88. členu:
V prvem odstavku se črta drugi stavek.
Obrazložitev:
Črtanje drugega stavka pomeni, da bo Banka Slovenije izdala
podzakonske predpise potrebne za urejanje izdajanja
elektronskega denarja v enakem 6 mesečnem roku, ki je
predviden za vse ostale podzakonske predpise. Predlagatelj
ocenjuje, da ne bi bio smotrno v zakonu določiti prekratek rok za
pripravo zahtevnih podzakonskih predpisov, glede na dejstvo,
da ni podanih posebnih razlogov za skrajšanje sicer ustaljene
določbe, da se podzakonski predpisi sprejmejo v 6 mesečnem
"roku.

Glede na vse navedene razloge Vlada RS predlaga Državnemu
zboru RS, da sprejme predlagani amandma in črta peti odstavek
85. člena Predloga zakona o plačilnem prometu.
V skladu s stališči Državnega zbora izraženimi v drugi obravnavi,
Vlada Republike Slovenije predlaga, da se z amandmajem doda
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

b)

PREDLOG ZAKONA O PLAČILNEM PROMETU - ZA TRETJO
OBRAVNAVO

Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES:
Da.

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi««:

Ni razlogov.

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

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

Evropski sporazum o pridružitvi ne vsebuje določb, ki bi se
nanašale na razmerja, ki jih ureja Predlog Zakona o plačilnem
prometu.
b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:

5) Ali so zgorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?
Ne.

Obveznosti bodo izpolnjene v celoti, glede na dejstvo, da sporazum
teh razmerij ne opredeljuje.

6) AH je predlog akta preveden in v kateri jezik?

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Ni preveden.

Ker so obveznosti izpolnjene, ni razlogov za neizpolnitev
obveznosti.

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare,Taiex, Komisija
ES. države članice ES, SIGMA. OECD, Univerza):

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES:

/

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

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev:

Predlog zakona upošteva direktive:
direktivo 97/5EC o kreditnih transferih s tujino,
98/96EC o dokončnosti poravnav pri plačilih in poravnalnih
sistemih vrednostnih papirjev,
ter priporočila:
komisije (87/598/EC, z dne 8.12.1987), v zvezi z evropski
kodeksom, ki zadeva elektronska plačila,
komisije (88/590/EC, z dne 17.11.1988), ki zadeva plačilne
sisteme in zlasti odnose med imetnikom kartice in izdajateljem
kartice
komisije (97/489/EC, z dne 30.7.1997), ki zadeva transakcije
z elektronskimi plačilnimi instrumenti in še posebej odnos
med izdajateljem in imetnikom.

Predlog Zakona o plačilnem prometu je vključen V državni program za prevzem pravnega reda ES.

Ljubljana, 15.12.2001

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

Predlog zakona je v celoti usklajen z navedenimi direktivami in
priporočili.

14. februar2002

Petra Zemljič
SVETOVALKA VLADE
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Podpis ministra oziroma
predstojnika organa
mag. Anton ROP
MINISTER
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Predlog zakona o

BANKI

SLOVENIJE

(ZBS-1)

- druga obravnava - EPA 1275 - II

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA:
2000-1611-0077
Številka: 441-17/2000-1
Ljubljana, 31.01.2002
Vlada Republike Slovenije je na 60. redni seji dne 31.1.2001
določila besedilo:

- mag. Anton Rop, minister za finance,
- mag. Darko Tolar, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- mag. Matej More, državni podsekretar v Ministrstvu za finance.

- PREDLOGA ZAKONA O BANKI SLOVENIJE,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 8.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26.9.2001 in
187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o Banki Slovenije - druga
obravnava.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

I
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

DRUGA OBRAVNAVA
31.1.2002

PREDLOG
O

BANKI

ZAKONA
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(EVA 2000-1611-0077)
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(4) Višina splošnih rezerv ni omejena in se oblikuje iz presežka
prihodkov nad odhodki v skladu z delitvijo le-tega iz 49. člena
tega zakona.

BESEDILO ČLENOV
1. TEMELJNE DOLOČBE

3. IZDAJANJE BANKOVCEV IN KOVANCEV
(Status Banke Slovenije)
1. člen

(Izdajanje bankovcev)
7. člen

(1) Banka Slovenije je centralna banka Republike Slovenije.
(2) Banka Slovenije je pravna oseba javnega prava, ki samostojno
razpolaga z lastnim premoženjem.

(1) Banka Slovenije je pooblaščena za izdajanje bankovcev, ki
so neomejeno zakonito plačilno sredstvo v Republiki Sloveniji
ter za določanje apoenov in njihovih glavnih znamenj.

(3) Banka Slovenije je v izključni državni lasti s finančno in
upravljalsko avtonomijo.

(2) Denarno enoto Republike Slovenije določa poseben zakon.
(3) Obveznost na podlagi izdanih bankovcev je za Banko
Slovenije trajna.

(Položaj Banke Slovenije)
2. člen

(Izdajanje kovancev)
8. člen

Banka Slovenije ter člani njenih organov odločanja so neodvisni
in pri opravljanju nalog po tem zakonu niso vezani na sklepe,
stališča in navodila državnih ali katerihkoli organov, niti se ne
smejo nanje obračati po navodila ali usmeritve.

(1) Republika Slovenija izdaja kovance, ki so omejeno zakonito
plačilno sredstvo in določa apoene ter njihova glavna
znamenja. Banka Slovenije ob soglasju ministrstva, pristojnega
za finance določa zgornjo mejo poravnavanja dolžniškoupniških razmerij s kovanci, ki jo je upnik dolžan spoštovati.

(Sedež Banke Slovenije)
3. člen

(2) Strokovne in tehnične naloge v zvezi z izdajo kovancev
opravlja Banka Slovenije na podlagi pogodbe med Banko
Slovenije in ministrstvom, pristojnim za finance.

(1) Banka Slovenije ima sedež v Ljubljani.
(2) Banka Slovenije posluje pod imenom »Banka Slovenije«.

(3) Izdajanje priložnostnih kovancev je urejeno s posebnim
zakonom.

(Cilj Banke Slovenije)
4. člen

(Oskrbovanje območja Republike Slovenije z
bankovci in kovanci)
9. člen

Temeljni cilj Banke Slovenije je stabilnost cen. V okviru zagotavljanja
cenovne stabilnosti Banka Slovenije podpira splošno ekonomsko
politiko in si prizadeva za finančno stabilnost, upoštevajoč načeli
odprtega tržnega gospodarstva in proste konkurence.
2. KAPITAL IN REZERVE BANKE SLOVENIJE

(1) Banka Slovenije odloča o dajanju bankovcev in kovancev v
obtok in o njihovem jemanju iz obtoka in organizira oskrbovanje
območja Republike Slovenije z bankovci in kovanci.

(Osnovni kapital Banke Slovenije)
5. člen

(2) Najnižji apoen v prometu, s katerim se zaokroži končni
obračun v gotovinskem in brezgotovinskem plačilnem prometu
in v poslovnih knjigah, določi Banka Slovenije.

(1) Banka Slovenija ima osnovni kapital, ki se oblikuje iz dela
splošnih rezerv Banke Slovenije v višini 2 milijard tolarjev na
dan uveljavitve tega zakona.

(3) Bankovci in kovanci, ki se vzamejo iz obtoka se zamenjajo v
rokih in na način, ki jih določi Banka Slovenije.

(2) Osnovni kapital Banke Slovenije se lahko poveča iz
oblikovanih splošnih rezerv v višini, ki jo določi Svet Banke
Slovenije.

(4) Banka Slovenije zamenja bankovce in kovance, ki so postali
neprimerni za promet in sicer: obrabljene bankovce v polnem
znesku, poškodovane bankovce in kovance pa po pogojih,
ki jih sama določi.

(Rezerve Banke Slovenije)
6. člen

(5) Banka Slovenije lahko s podzakonskimi predpisi uredi vsa
vprašanja povezana z izdajanjem in oskrbovanjem
bankovcev ter oskrbovanjem kovancev.

(1) Rezerve Banke Slovenije sestavljajo splošne rezerve in
posebne rezerve.

(Pristnost bankovcev in kovancev)
10. člen

(2) Splošne rezerve so namenjene kritju splošnih tveganj pri
poslovanju Banke Slovenije. Posebne rezerve so namenjene
pokrivanju tečajnih in cenovnih tveganj.

Banka Slovenije ima izključno pravico dajati strokovno mnenje o
pristnosti bankovcev in kovancev, ki se glasijo na slovenski tolar.

(3) Posebne rezerve se oblikujejo v višini nerealiziranih prihodkov
iz naslova tečajnih in cenovnih sprememb.

14. februar2002
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4. NALOGE BANKE SLOVENIJE

(2) Banka Slovenije opravlja nadzor nad zakonitostjo in
pravilnostjo delovanja plačilnih sistemov v Republiki Sloveniji
po tem in drugih zakonih.

4.1. Splošne določbe

4.2. Denarna politika in politika deviznega tečaja

(Naloge Banke Slovenije v zvezi z izvajanjem
denarne politike)
11. člen

(Denarni ukrepi in nadzor)
15. člen

Pri uresničevanju nalog in pooblastil po tem in drugih zakonih,
Banka Slovenije predvsem:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

(1) Banka Slovenije lahko v zvezi z nalogami iz 11. in 12. člena
tega zakona sprejema ukrepe in izvaja nadzor.

oblikuje in uresničuje denarno politiko,
oblikuje in uresničuje denarni nadzor,
je odgovorna za splošno likvidnost bančnega sistema,
sodeluje pri transakcijah na deviznih in finančnih trgih,
sprejema v depozit sredstva bank in hranilnic,
odpira račune bankam in hranilnicam,
ureja plačilne sisteme.

(2) Pri izvajanju pooblastil iz prejšnjega odstavka lahko Banka
Slovenije:
1. opredeli pogoje in instrumente za uravnavanje kreditne
aktivnosti in likvidnosti bank in hranilnic ter pogoje in
instrumente za uravnavanje količine denarja v obtoku,
2. za doseganje ciljev denarne politike in politike deviznega tečaja
sprejema ukrepe v zvezi z obrestnimi merami in deviznim
tečajem.

(Druge naloge Banke Slovenije)
12. člen

(3) Banka Slovenije določi splošne pogoje in pravila za operacije,
ki jih izvaja na podlagi prejšnjega odstavka tega člena.

Poleg nalog iz prejšnjega člena tega zakona Banka Slovenije
opravlja tudi druge naloge, posebej pa:
1. upravlja z deviznimi sredstvi, kakor tudi z drugo aktivo, ki ji je
zaupana,
2. lahko deluje kot plačilni in/ali fiskalni agent države ter kot
predstavnik države v mednarodnih finančnih organizacijah v
skladu z zakonom,
3. odpira račune državnim organom in osebam javnega prava
in drugim udeležencem na denarnem trgu,
4. v primeru potreb sprejema v depozit sredstva oseb iz prejšnje
točke,
5. oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem pravil za varno in
skrbno poslovanje bank in hranilnic,
6. zagotavlja informacijski sistem za nemoteno opravljanje vseh
svojih funkcij.

(Operacije na odprtem trgu)
16. člen
(1) Zaradi uresničevanja ciljev in izpolnjevanja nalog denarne
politike lahko Banka Slovenije na finančnih trgih kupuje ^li
prodaja, promptno ali terminsko, dokončno ali začasno, posoja
ali si izposoja tržne in netržne finančne instrumente, vključno
s plemenitimi kovinami, ter izdaja vrednostne papirje v domači
ali v tujih valutah.
(2) Banka Slovenije določi pogoje in splošna pravila svojih operacij
na odprtem trgu.
(Kreditni in posojilni posli)
17. člen

(Informacijski sistem Banke Slovenije)
13. člen

(1) Zaradi uresničevanja ciljev in izpolnjevanja nalog po tem zakonu
lahko Banka Slovenije z bankami in hranilnicami in drugimi
tržnimi udeleženci sklepa kreditne in posojilne posle, ki temeljijo
na ustreznem zavarovanju.

(1) Banka Slovenije je odgovorna za evidentiranje, zbiranje,
obdelavo in izkazovanje podatkov in informacij, ki se nanašajo
na uresničevanje njenih funkcij po tem zakonu in po drugih
zakonih.

(2) Banka Slovenije določi pogoje kreditne in posojilne ponudbe,
oblike poslov in vrsto premoženja za zavarovanje.

(2) Banka Slovenije lahko zahteva od pravne osebe ali
podružnice tujih pravnih oseb potrebne informacije, ki jih
potrebuje zaradi obveznosti iz prvega odstavka tega člena
ali zaradi izvrševanja drugih nalog po tem ali drugem zakonu.

(Obvezne rezerve)
18. člen

(3) Banka Slovenije predpiše način in obseg evidentiranja, zbiranja,
obdelave, izkazovanja in prenosa podatkov in informacij,
potrebnih za izvajanje svojih funkcij iz tega in drugih zakonov.

(1) Banka Slovenije določa obliko in višino obveznih rezerv bank
in hranilnic in predpiše določen odstotek sredstev, ki jih morajo
banke in hranilnice imeti na računu pri Banki Slovenije.

(4) Banka Slovenije in ministrstvo, pristojno za finance sta si
dolžna posredovati podatke in informacije, ki so pomembni
za delovanje denarnega in finančnega sistema.

(2) Banka Slovenije lahko določi različne odstotke po vrsti, rokih
in velikosti depozitov in drugih sredstev bank in hranilnic,
oziroma lahko določi, da se za določene depozite in druga
sredstva ne obračunava obveznih rezerv.

(Plačilni sistemi)
14. člen

(3) Banka Slovenije obrestuje sredstva obveznih rezerv in določa
nadomestilo za nedosežene in nepravilno uporabljene
obvezne rezerve.

(1) Banka Slovenije v skladu s pooblastilom iz 11. člena tega
zakona usmerja, vodi, podpira in nadzira delovanje plačilnih
sistemov.
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(2) Banka Slovenije ne sme dajati garancij za obveznosti
subjektov iz prejšnjega odstavka in ne sme od njih kupovati
njihovih dolžniških instrumentov.

(4) Banka Slovenije določa način in roke za izračun, izpolnitev in
uporabo obveznih rezerv.
(Drugi instrumenti denarne politike)
19. člen

(Izjeme od prepovedi kreditiranja in financiranja
javnega sektorja)
24. člen

Zaradi uresničevanja ciljev in izpolnjevanja nalog, ki jih ima po
tem zakonu, lahko Banka Slovenije odloči o uporabi drugih
instrumentov denarne politike za katere oceni, da so potrebni.

Omejitve iz prejšnjega člena ne veljajo za:
1. banke, hranilnice in druge finančne institucije, ki so v javni
lasti, če morajo izpolnjevati enake pogoje kot druge banke,
hranilnice in finančne institucije,
2. za potrebe financiranja obveznosti Republike Slovenije do
Mednarodnega denarnega sklada,
3. posle, ki zadevajo izdajanje kovancev in ne presegajo 10%
vrednosti kovancev v obtoku,
4. premostitvene kredite javnemu sektorju znotraj enega dneva
brez možnosti obnavljanja.

(Politika deviznega tečaja)
20. člen
Banka Slovenije vodi politiko tečaja domače valute, ki je skladna
z doseganjem temeljnega cilja iz 4. člena tega zakona.
(Operacije na deviznih trgih)
21. člen
(1) Banka Slovenije uresničuje politiko deviznega tečaja v skladu
s cilji in pooblastili za vodenje denarne politike predvsem pa:

(Poročanje Državnemu zboru)
25. člen

1. z nakupi in prodajami, promptnimi in terminskimi, začasnimi
in dokončnimi, deviz ali katerekoli oblike deviznih dobroimetij,
vključno z vrednostnimi papirji v tuji valuti, ter plemenitih kovin,
2. z vsemi vrstami bančnih poslov z domačimi in tujimi institucijami
vključno s posojanjem in izposojanjem.

Banka Slovenije o svojem delu najmanj polletno poroča Državnemu
zboru Republike Slovenije.
(Posli za Republiko Slovenijo)
26. člen

(2) Banka Slovenije lahko pri operacijah iz prejšnjega odstavka
posluje z drugimi centralnimi bankami, tujimi finančnimi
institucijami ter mednarodnimi finančnimi organizacijami.

(1) Sredstva proračuna Republike Slovenije se vodijo pri Banki
Slovenije.

(3) Banka Slovenije je imetnik in upravljalec deviznih dobroimetij,
ki jih pridobiva v operacijah na deviznih trgih ali v drugih oblikah
bančnih operacij.

(2) Banka Slovenije in ministrstvo, pristojno za finance s pogodbo
določita vrsto, obseg, pogoje in način uresničevanja poslov
za Republiko Slovenijo iz 12. člena tega zakona.

4.3. Nadzor nad bankami in hranilnicami
5. ORGANI BANKE SLOVENIJE

(Nadzor nad poslovanjem bank in hranilnic)
22. člen

5.1. Splošna določba
(1) Banka Slovenije opravlja nadzor nad bankami, hranilnicami in
drugimi osebami na podlagi zakona, ki ureja bančništvo in na
tej podlagi oblikuje, uveljavlja in nadzoruje sistem pravil, ki
zagotavljajo standarde varnega poslovanja bank in hranilnic.

(Organa Banke Slovenije)
27. člen
Organa Banke Slovenije sta guverner Banke Slovenije in Svet
Banke Slovenije.

(2) Pri oblikovanju sistema pravil, uresničevanju nadzora in pri
ukrepanju iz prejšnjega odstavka Banka Slovenije upošteva
standarde in priporočila, ki jih v ta namen oblikujejo pristojne
domače in mednarodne institucije.

5.2. Guverner Banke Slovenije

4.4. Financiranje javnega sektorja in razmerje Banke
Slovenije do Državnega zbora in drugih organov
Republike Slovenije

(Pristojnosti guvernerja Banke Slovenije)
28. člen
(1) Guverner Banke Slovenije vodi poslovanje in organizira delo
ter zastopa Banko Slovenije.

(Prepoved kreditiranja in financiranja javnega
sektorja)
23. člen

(2) Guverner Banke Slovenije izvršuje odločitve Sveta Banke
Slovenije in izdaja posamične in splošne akte Banke Slovenije,
ki niso v pristojnosti Sveta Banke Slovenije.

(1) Banka Slovenije ne sme odobravati okvirnih in drugih kreditov
organom Republike Slovenije, Evropske unije ali državam
članicam Evropske unije ali njihovim regionalnim, lokalnim
organom in drugim osebam javnega prava.
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sklepov Sveta Banke Slovenije.
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5.4. Postopek imenovanja in razrešitve guvernerja,
viceguvernerjev in članov Sveta Banke Slovenije

5.3. Svet Banke Slovenije
(Sestava Sveta Banke Slovenije)
29. člen

(Imenovanje guvernerja Banke Slovenije)
34. člen

(1) Svet Banke Slovenije sestavlja devet članov. Člani Sveta Banke
Slovenije so: guverner, štirje viceguvernerji in štirje člani.

Guvernerja Banke Slovenije imenuje Državni zbor za šest let na
predlog predsednika Republike Slovenije in je lahko ponovno
imenovan.

(2) Guverner Banke Slovenije je predsednik Sveta Banke
Slovenije.
(3) Guverner Banke Slovenije pooblasti enega od viceguvernerjev
za namestnika.

(Imenovanje vuceguvernerjev in članov Sveta Banke
Slovenije)
35. člen

(Pristojnosti Sveta Banke Slovenije)
30. člen

Viceguvernerje in člane Sveta Banke Slovenije, imenuje Državni
zbor za šest let na predlog predsednika Republike Slovenije in so
lahko ponovno imenovani.

(1) Svet Banke Slovenije odloča o zadevah, ki so na podlagi tega
ali drugih zakonov v pristojnosti Banke Slovenije.

(Postopki imenovanja guvernerja, viceguvernerjev in
članov Sveta Banke Slovenije)
36. člen

(2) Svet Banke Slovenije odloča o zadevah iz svojega delovnega
področja na sejah.
(3) Svet Banke Slovenije sprejme poslovnik o svojem delu.

(1) Guverner Banke Slovenije obvesti predsednika Republike
Slovenije in Državni zbor o izteku mandata člana Sveta Banke
Slovenije najpozneje šest mesecev pred iztekom mandata.

(4) Svet Banke Slovenije odloča z dvotretjinsko večino vseh svojih
članov.

(2) Predsednik Republike Slovenije objavi v 30 dneh po prejemu
obvestila iz prejšnjega odstavka tega člena v Uradnem listu
Republike Slovenije poziv za zbiranje predlogov možnih
kandidatov za člana Sveta Banke Slovenije.

(Druge zadeve v pristojnosti Sveta Banke Slovenije)
31. člen
(1) Svet Banke Slovenije odloča tudi o drugih zadevah, ki zadevajo
poslovanje Banke Slovenije in sicer:

(3) Predloge je potrebno poslati v roku, ki ne sme biti krajši od 30,
v primeru predčasnega prenehanja mandata pa ne krajši od
15 dni po objavi poziva. Predlogi morajo biti obrazloženi,
posebej mora biti priloženo pisno soglasje možnega kandidata,
da je kandidaturo pripravljen sprejeti.

1. predlaga zunanjega revizorja,
2. ureja pravice in obveznosti iz delovnih razmerij za člane
Sveta Banke Slovenije,
3. ugotavlja nezdružljivost opravljanja funkcij članov Sveta
Banke Slovenije,
4. se opredeljuje o notranjih administrativnih vprašanjih
Banke Slovenije.
(2) Svet Banke Slovenije z ugotovitvami iz tretje točke prejšnjega
odstavka tega člena seznani Državni zbor.

(4) Izmed prijavljenih možnih kandidatov za člane Sveta Banke
Slovenije predsednik Republike Slovenije predlaga
Državnemu zboru kandidate za člane Sveta Banke Slovenije,
lahko pa predlaga tudi druge kandidate. Predlog poda v 30
dneh po izteku roka iz prejšnjega odstavka. Vsak predlog
kandidature mora biti obrazložen in priložena mora biti pisna
izjava kandidata, da sprejema kandidaturo.

(Sodelovanje drugih oseb na sejah Sveta Banke
Slovenije)
32. člen

(5) Državni zbor mora glasovati o predlaganem kandidatu za
člana Sveta Banke Slovenije v 30 dneh po predložitvi predloga.
Glasovanje je tajno. Predlagani kandidat je imenovan, če zanj
glasuje večina vseh poslancev.

(1) Na sejah Sveta Banke Slovenije sta lahko navzoča
predstavnik odbora Državnega zbora, pristojnega za finance
in monetarno politiko in minister, pristojen za finance, vendar
nimata pravice glasovati.

(6) Če predlagani kandidat za člana Sveta Banke Slovenije ne
dobi potrebne večine poslanskih glasov, predsednik
Državnega zbora o tem takoj obvesti predsednika Republike
Slovenije, ki v 14 dneh sporoči predsedniku Državnega zbora
svojo odločitev o nadaljnjem postopku za izvolitev člana Sveta
Banke Slovenije.

(2) Svet Banke Slovenije lahko glede na vrsto posameznih
vprašanj v obravnavi, na sejo vabi tudi strokovnjake za ta
vprašanja.

(Nezdružljivost opravljanja funkcij)
37. člen

(Objava predpisov Banke Slovenije)
33. člen

(1) Člani Sveta Banke Slovenije morajo svojo funkcijo opravljati
polni delovni čas na podlagi delovnega razmerja z Banko
Slovenije.

Banka Slovenije splošne akte, ki jih sprejme Svet Banke Slovenije,
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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(Notranja revizija)
40. člen

(2) Ne glede na določilo prejšnjega odstavka tega člena lahko
visokošolski učitelji opravljajo funkcijo članov Sveta Banke
Slovenije s sklenitvijo delovnega razmerja z Banko Slovenije
za tretjino polnega delovnega časa.

(1) Za stalen in celovit nadzor nad poslovanjem Banke Slovenije
iz 39. člena tega zakona se ustanovi notranja revizija kot
samostojni organizacijski del, ki je neposredno podrejen
guvernerju.

(3) Član Sveta Banke Slovenije iz prejšnjega odstavka tega člena
ne more opravljati funkcije guvernerja ali viceguvernerja Banke
Slovenije.

(2) Notranja revizija opravlja notranje revidiranje poslovanja v
skladu s strokovnimi načeli in standardi notranjega revidiranja,
kodeksom poklicne etike notranjih revizorjev ter pravili
delovanja notranje revizije. Notranja revizija opravlja svoje
naloge na podlagi akta, s katerim se določijo vrsta, obseg,
roki za izvedbo revidiranja ter način poročanja.

(4) Funkcija člana Sveta Banke Slovenije ni združljiva:
1. s funkcijami v državnih organih, v organih lokalnih skupnosti,
v organih političnih strank in v organih sindikatov,
2. z delom v državnih organih, v organih lokalnih skupnosti in pri
drugih nosilcih javnih pooblastil,
3. s članstvom v organih vodenja ali nadzora bank, hranilnic ali
drugih gospodarskih družb, zavodov in zadrug,
4. z drugo pridobitno dejavnostjo, razen znanstvenoraziskovalnega dela, če le-ta ni v konfliktu z interesi Banke
Slovenije,
5. z drugim delom ali dejavnostmi, ki bi lahko vplivale na njihovo
neodvisnost ali bi bile lahko v nasprotju z interesi Banke
Slovenije.
(5) Član Sveta Banke Slovenije lahko po imenovanju nastopi svojo
funkcijo šele, ko svoj status uskladi z določbami tega člena.
Usklajenost in nastop funkcije ugotavlja Svet Banke Slovenije
na predlog guvernerja Banke Slovenije. Član Sveta Banke
Slovenije je dolžan svoj status uskladiti z določbami tega
člena najkasneje v treh mesecih po imenovanju, v nasprotnem
primeru z iztekom tega roka odlok o imenovanju preneha
veljati.

(3) Notranja revizija poroča guvernerju Banke Slovenije.
Ugotovitve notranje revizije so podlaga za ukrepanje
guvernerja.
(4) Notranja revizija najmanj enkrat letno poroča Svetu Banke
Slovenije.
(Pravice in obveznosti zaposlenih v Banki Slovenije)
41. člen
(1) Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev, ki so v
delovnem razmerju v Banki Slovenije, so določene z notranjim
aktom, ki ga sprejme Svet Banke Slovenije.
(2) Pravice, obveznosti in odgovornosti guvernerja,
viceguvernerjev in štirih članov Sveta Banke Slovenije, ki
izvirajo iz delovnega razmerja določi Svet Banke Slovenije.

(Razrešitev guvernerja, viceguvernerjev in članov
Sveta Banke Slovenije)
38. člen

(3) Pravice, obveznosti in odgovornosti delavcev s posebnimi
pooblastili iz 39. člena tega zakona, ki izvirajo iz delovnih
razmerij, določi Svet Banke Slovenije na predlog guvernerja
Banke Slovenije.

(1) Član Sveta Banke Slovenije je lahko predčasno razrešen
samo:
1. če sam zahteva razrešitev,
2. če v času trajanja mandata nastopijo razlogi za nezdružljivost
opravljanja funkcije,
3. če je pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje z nepogojno
kaznijo odvzema prostosti.

6. POSTOPEK ODLOČANJA BANKE SLOVENIJE V
POSAMIČNIH ZADEVAH

(2) Član Sveta Banke Slovenije je predčasno razrešen z dnevom,
ko Državni zbor Republike Slovenije ugotovi, da je nastopil
eden od razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena.

(1) Banka Slovenije v okviru svojih pristojnosti z nadzorom bank
in hranilnic preverja izvajanje določb tega in drugih zakonov
ter na njihovi podlagi izdanih predpisov ter ukrepov.

(3) Zoper odločitev Državnega zbora Republike Slovenije o
razrešitvi je možno sprožiti upravni spor po zakonu, ki ureja
upravne spore.

(2) Natančnejše pogoje in način uresničevanja nadzora predpiše
Banka Slovenije.

(Pristojnosti nadzora)
42. člen

(3) Za postopek Banke Slovenije se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja bančništvo.

5.5. Notranja organizacija Banke Slovenije

(Načini Izvajanja nadzora)
43. člen

(Organizacija in poslovanje Banke Slovenije)
39. člen

Banka Slovenije izvaja nadzor bank in hranilnic:

(1) Organizacijo in poslovanje Banke Slovenije urejajo notranji
akti, ki jih sprejme guverner Banke Slovenije.

1. s pregledom poročil in druge dokumentacije, ki jo dobi od
banke ali hranilnice, ter s pregledom podatkov in druge
dokumentacije, s katero razpolaga;
2. z neposrednim vpogledom v poslovne knjige in drugo
dokumentacijo v banki ali hranilnici.

(2) Notranji akt Banke Slovenije določa tudi dela, ki jih opravljajo
delavci s posebnimi pooblastili, njihove pravice in dolžnosti
ter postopek in čas, za katerega se ti delavci imenujejo.
(3) O imenovanju delavcev iz prejšnjega odstavka odloča Svet
Banke Slovenije na predlog guvernerja Banke Slovenije.
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(3) Banka Slovenije načrtuje svoje prihodke in odhodke v
finančnem načrtu, ki ga sprejme do 31. decembra
predhodnega leta.

(Ukrepi Banke Slovenije)
44. člen
(1) Ukrepi Banke Slovenije v zvezi z uresničevanjem denarne
politike so:

(4) V primeru, da finančni načrt ni sprejet do 31. decembra
predhodnega leta se financiranje izvaja po sklepu o začasnem
financiranju, ki ga sprejme Svet Banke Slovenije.

1. omejitev kreditne aktivnosti banke ali hranilnice,
2. uskladitev ročne strukture sredstev in naložb,
3. omejitev dostopa do instrumentov odprtega trga in odprtih
ponudb Banke Slovenije in izrekanje drugih omejitev pri
poslovanju,
4. vplačilo neobrestovanega depozita pri Banki Slovenije, zlasti
v primeru neizpolnjevanja obveznih rezerv, oziroma drugih
kršitev in nepravilnosti v zvezi z obveznimi rezervami,
5. zaračunavanje zamudnih obresti ob neupoštevanju ukrepov,
6. predlog pristojnim organom banke oziroma hranilnice za
suspenz ali razrešitev odgovornega vodilnega delavca,
7. drugi ukrepi, ki jih določa zakon.

(5) Svet Banke Slovenije sprejme do 31. marca vsakega leta
letni obračun za preteklo leto.
(6) Banka Slovenije z letnim obračunom in finančnim načrtom
seznani Državni zbor. Letni računovodski izkazi so sestavni
del letnega poročila in se objavijo.
(Delitev presežka prihodkov nad odhodki)
49. člen

(2) Ukrepi iz tega člena in njihovo trajanje, razen iz 6. točke
prejšnjega odstavka tega člena, se izrečejo z odločbo.

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se deli za posebne rezerve,
splošne rezerve in proračun Republike Slovenije.

(Postopek sodnega varstva)
45. člen

(2) Nerealizirani prihodki iz naslova tečajnih in cenovnih
sprememb se v celoti prenašajo v posebne rezerve. Uporabijo
se lahko le za kritje primanjkljaja, ki je posledica nerealiziranih
odhodkov iz tečajnih in cenovnih sprememb.

Sodno varstvo proti posamičnim pravnim aktom Banke Slovenije,
ki jih izdaja na podlagi pooblastil iz tega zakona, se zagotavlja v
postopku, določenem v zakonu, ki ureja bančništvo.

(3) Presežek prihodkov nad odhodki po razporeditvi sredstev v
posebne rezerve se v višini 25 odstotkov nameni v proračun ,
Republike Slovenije, preostanek pa v splošne rezerve.
(4) Ne glede na prejšnji odstavek tega člena se v primeru, da
splošne rezerve Banke Slovenije v predhodnem letu presegajo
5 odstotkov bilančne vsote Banke Slovenije, lahko Banka
Slovenije in minister, pristojen za finance dogovorita, da se
večji delež presežka iz prejšnjega odstavka tega člena
nameni za proračun Republike Slovenije.

7. VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV
(Varovanje zaupnih podatkov)
46. člen
Člani Sveta Banke Slovenije, delavci Banke Slovenije in druge
osebe, ki opravljajo naloge za Banko Slovenije so dolžni varovati
zaupne podatke, za katere so izvedeli v zvezi z opravljanjem
funkcije oziroma dela in sicer tudi po prenehanju njihove funkcije
oziroma delovnega razmerja.

(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena se v primeru, da splošne
rezerve Banke Slovenije v predhodnem letu ne dosegajo 1
odstotka bilančne vsote Banke Slovenije, lahko Banka
Slovenije in minister, pristojen za finance dogovorita, da se
manjši delež presežka iz tretjega odstavka tega člena nameni
za proračun Republike Slovenije.

8. SODELOVANJE BANKE SLOVENIJE S
CENTRALNIMI BANKAMI IN Z MEDNARODNIMI
FINANČNIMI ORGANIZACIJAMI

(Vključevanje poslov z Mednarodnim denarnim
skladom v delitev presežka)
50. člen

(Sodelovanje s centralnimi bankami in z
mednarodnimi finančnimi organizacijami)
47. člen

Terjatve, ki izhajajo iz poslov z Mednarodnim denarnim skladom
po sklepu o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti,
ki izhajajo iz članstva Republike Slovenije v Mednarodnem
denarnem skladu (Uradni list RS, št. 38/93) in terjatve, ki zadevajo
stroške kovanja kovancev se poravnavajo iz presežka prihodkov
nad odhodki Banke Slovenije.

Banka Slovenije lahko zaradi izvrševanja svojih nalog sodeluje z
drugimi centralnimi bankami in nadzornimi institucijami, ter z
mednarodnimi finančnimi organizacijami.
9. PRIHODKI, ODHODKI IN SREDSTVA BANKE
SLOVENIJE

(Pokrivanje skupnega primanjkljaja prihodkov nad
odhodki)
51. člen

(Finančni načrt in letni obračun Banke Slovenije)
48. člen

(1) Primanjkljaj prihodkov nad odhodki pokriva Banka Slovenije
iz splošnih rezerv.

(1) Finančno leto Banke Slovenije je enako koledarskemu letu.

(2) Sredstva za pokrivanje primanjkljaja prihodkov nad odhodki,
ki ga ni mogoče pokriti na način iz prvega odstavka tega
člena, se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

(2) Banka Slovenije pripravi računovodske izkaze v skladu s
principi, standardi in računovodskimi usmeritvami, ki jih
sprejme Svet Banke Slovenije upoštevajoč principe, standarde
in računovodske usmeritve Evropske centralne banke (v
nadaljnjem besedilu: ECB).
poročevalec, št. 13
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(Revidiranje računovodskih izkazov Banke Slovenije)
52. člen

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka tega člena Banka
Slovenije pri izvajanju nalog, ki izhajajo iz določb 5., 6., 9., 26 točke 12., 22. in 26. člena tega zakona ni vezana na določila
statuta ESCB in ECB in te naloge opravlja samostojno.

Računovodske izkaze Banke Slovenije revidira neodvisni
mednarodni revizor, ki ga za triletno obdobje na predlog Sveta
Banke Slovenije določi pristojni odbor Državnega zbora. V kolikor
pristojni odbor Državnega zbora o izbiri ne odloči najkasneje šest
mesecev pred nastopom novega triletnega obdobja, ga izbere
Banka Slovenije sama.

(Izdajanje bankovcev)
59. člen
Banka Slovenije je pri izdajanju bankovcev iz 7. člena tega zakona
vezana na odločitve ECB.

(Tarifa Banke Slovenije)
53. člen

(Izdajanje kovancev)
60. člen

Banka Slovenije določa tarifo, po kateri se zaračunavajo
nadomestila za storitve, ki jih opravlja.

Republika Slovenija izdaja kovance iz 8. člena tega zakona ob
soglasju ECB.

10. ČLANSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI
UNIJI

(Naloge Banke Slovenije v zvezi z izvajanjem denarne
politike)
61. člen

(Splošna določba)
54. člen

Banka Slovenije pri izvajanju denarne politike Iz prve in druge
točke 11. člena tega zakona izhaja iz statuta ESCB in ECB in
upošteva usmeritve in navodila ECB ter pri tem:
- sooblikuje in uresničuje denarno politiko,
- sooblikuje in uresničuje denarni nadzor.

Banka Slovenije je z dnem članstva Republike Slovenije v Evropski
uniji sestavni del Evropskega sistema centralnih bank (v
nadaljnjem besedilu: ESCB) in pri svojem delovanju upošteva
določila 43. člena statuta ESCB in ECB, ki veljajo za države članice
Evropske unije z derogacijo.

(Druge naloge Banke Slovenije)
62. člen

(Informacijski sistem Banke Slovenije)
55. člen

Pri opravljanju drugih nalog iz 1. točke 12. člena tega zakona
Banka Slovenije upravlja z deviznimi sredstvi, ki jih ni prenesla v
upravljanje ECB, kakor tudi z drugo aktivo, ki ji je zaupana.

Banka Slovenije od dneva članstva Republike Slovenije v Evropski
uniji pri evidentiranju, zbiranju, obdelavi in Izkazovanju podatkov
in informacij za izvajanje svojih funkcij sodeluje z ECB v skladu s
statutom ESCB in ECB.

(Vpis kapitala ECB in prenos dela mednarodnih
deviznih rezerv)
63.člen

(Članstvo v organih ECB)
56. člen

Vpis kapitala, prenos dela mednarodnih rezerv in druga vprašanja
sodelovanja in povezovanja z ESCB in ECB se uresničuje v
skladu s statutom ESCB in ECB in na njegovi podlagi sprejetimi
odločitvami organov ECB.

Guverner Banke Slovenije postane z dnem članstva Republike
Slovenije v Evropski uniji član Razširjenega sveta ECB.
(Varstvo pravic guvernerja ob predčasni razrešitvi)
57. člen

(Letni obračun Banke Slovenije)
64. člen

(1) Guverner ima z dnem članstva Republike Slovenije v Evropski
uniji zoper odločitev Državnega zbora Republike Slovenije iz
drugega odstavka 38. člena tega zakona pravico do pritožbe
na sodišče Evropskih skupnosti.

Sestavni del letnega obračuna Banke Slovenije iz 48. člena tega
zakona je tudi razporeditev dela denarnega prihodka ali odhodka
ESCB, ki ga ECB v skladu s statutom ESCB in ECB ugotavlja pri
izvajanju skupne denarne politike.

(2) S tem dnem se za guvernerja Banke Slovenije preneha
uporabljati tretji odstavek 38. člena tega zakona.

(Izbor revizorja)
65. člen

11. UVEDBA EVRA KOT DENARNE ENOTE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Izbor revizorja iz 52. člena tega zakona temelji na pravilih statuta
ESCB in ECB.

(Splošne določbe)
58. član

(Članstvo v organih ECB)
66. člen

(1) Pri uresničevanju nalog Banke Slovenije se v celoti upoštevajo
določila statuta ESCB in ECB. V primeru neskladnosti
posameznih določil tega zakona s statutom ESCB in ECB,
veljajo določila statuta ESCB in ECB.
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postane guverner Banke Slovenije član Sveta ECB.
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(Politika deviznega tečaja)
67. člen

(Terjatve Banke Slovenije do Sklada Republike
Slovenije za sukcesijo)
71. člen

Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije se
preneha uporabljati določba 20. člena tega zakona.

Do ureditve nasledstva nekdanje SFRJ se kot izjema od prepovedi
kreditiranja in financiranja javnega sektorja štejejo tudi terjatve
Banke Slovenije do Sklada Republike Slovenije za sukcesijo.

12. KAZENSKE DOLOČBE

(Izdaja predpisov)
72. člen

(Kršitve bank in hranilnic)
68. člen

(1) Banka Slovenije uskladi svoje splošne akte s tem zakonom v
roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona.

(1) Z denarno kaznijo od 2.000.000,00 do 20.000.000,00 tolarjev
se kaznuje za prekršek banka ali hranilnica:

(2) Do izdaje splošnih aktov iz prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljajo, če niso v nasprotju z določbami tega zakona,
splošni akti Banke Slovenije sprejeti na podlagi zakona o
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1).

1. če ne upošteva pogojev, pravil in ukrepov, ki jih sprejme Banka
Slovenije v zvezi z izdajanjem in oskrbovanjem bankovcev in
kovancev (peti odstavek 9. člena),
2. če ne upošteva predpisov in navodil o delovanju
informacijskega sistema, ki jih predpiše Banka Slovenije (tretji
odstavek 13. člena),
3. če ne upošteva predpisov in navodil, ki jih Banka Slovenije
sprejema pri izvajanju nalog usmerjanja, vodenja in podpiranja
plačilnih sistemov (14. člen).
4. če ne upošteva pogojev in pravil, ki jih Banka Slovenije
predpiše za operacije, ki jih izvaja (tretji odstavek 15. člena),
5. če ne upošteva pogojev in pravil, ki jih Banka Slovenije
predpiše za operacije na odprtem trgu (drugi odstavek 16.
člena),
6. če ne upošteva pogojev kreditne in posojilne ponudbe, ki jih
določi Banka Slovenije (drugi odstavek 17. člena),

(Postopki)
73. člen
Postopki v posamičnih zadevah, ki tečejo na dan uveljavitve tega
zakona, se končajo po tem zakonu.
(Imenovanje organov)
74. člen
(1) Guverner, viceguvernerji in člani Sveta Banke Slovenije,
imenovani na podlagi zakona o Banki Slovenije (Uradni list
RS, št. 1/91 -I), katerih dejavnost je skladna s 37. členom tega
zakona z dnem uveljavitve tega zakona, nadaljujejo svoj
mandat do izteka mandata kot guverner, viceguvernerji in
člani Sveta Banke Slovenije po tem zakonu.

(2) Z denarno kaznijo od 250.000,00 do 1.500.000,00 tolarjev se
kaznuje za prekršek odgovorna oseba v banki ali hranilnici,
ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena.

(2) Guverner, viceguvernerji in člani Sveta Banke Slovenije,
katerih dejavnost ni skladna s 37. členom tega zakona
nadaljujejo svoj mandat do imenovanja novega guvernerja,
viceguvernerjev in članov Sveta Banke Slovenije.

(Kršitve drugih oseb)
69. člen
(1) Z denarno kaznijo od 250.000,00 do 1.500.000,00 tolarjev se
kaznuje za prekršek pravna oseba ali podružnica tuje pravne
osebe, če ne upošteva predpisov in navodil o delovanju
informacijskega sistema, ki jih predpiše Banka Slovenije (tretji
odstavek 13. člena),

(3) Imenovanja iz drugega odstavka tega člena, v obsegu, ki je
potreben za popolno sestavo Sveta Banke Slovenije, morajo
biti opravljena najkasneje v roku treh mesecev od uveljavitve
tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo od 100.000,00 do 750.000,00 tolarjev se
kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe ali
podružnice tuje pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka tega člena.

(Pričetek uporabe določb)
75. člen

13. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

(1) Z dnem članstva Republike Slovenije v Evropski uniji se
začnejo uporabljati določila poglavja 10. Članstvo Republike
Slovenije v Evropski uniji.

(Splošno)
70. člen

(2) Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije
se začnejo uporabljati določila poglavja 11. Uvedba evra kot
denarne enote Republike Slovenije.

Banka Slovenije, ustanovljena z zakonom o Banki Slovenije
(Uradni list RS, št. 1/91-1) nadaljuje z delom kot Banka Slovenije
po tem zakonu.
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(Denarna enota Republike Slovenije)
76. člen

(Razveljavitev predpisov)
77. člen

(1) Datum uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije
se določi z zakonom.

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati:
1. Zakon o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1),
2. Odlok o načinu izvajanja nadzora Državnega zbora Republike
Slovenije nad poslovanjem Banke Slovenije (Uradni list RS,
št. 7/99).

(2) Z dnem uvedbe evra kot denarne enote Republike Slovenije
določajo obveznost za izdane bankovce po tretjem odstavku
7. člena tega zakona pravila statuta ESCB in ECB in na njegovi
podlagi sprejeti predpisi.

(Uveljavitev zakona)
78. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV

Državni zbor Republike Slovenije je na 8. seji, dne 26.9.2001
opravil prvo obravnavo predloga zakona o Banki Slovenije in
sklenil, da je predlog zakona primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo in predlagatelju naložil, da
pri pripravi besedila za drugo obravnavo:

pristojen za finance dogovorita o drugačni delitvi presežka
prihodkov nad odhodki Banke Slovenije.
Ad 2) V skladu s stališčem Državnega zbora Republike Slovenije
o potrditvi neodvisnega zunanjega revizorja Banke Slovenije s
strani Državnega zbora sedanji predlog zakona v 52. členu
predvideva, da računovodske izkaze Banke Slovenije revidira
neodvisni mednarodni revizor, ki ga za triletno obdobje določi
pristojni odbor Državnega zbora.

1. Predvidi razporeditev takšnega odstotka ustvarjenega
presežka prihodkov nad odhodki v državni proračun, ki
ustreza veljavni stopnji davka od dobička pravnih oseb.
2. Predvidi odločitev Državnega zbora Republike Slovenije pri
izbiri neodvisnega zunanjega revizorja, ki ga predlaga Banka
Slovenije.
3. Ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve.

Ad 3)
1. Pri prvi obravnavi predloga zakona o Banki Slovenije je bilo
izpostavljeno vprašanje skladnosti oziroma ustavnosti tega
zakona, zlasti z vidika 152. člena ustave, v delu, ki opredeljuje
samostojnost Banke Slovenije in v delu, ki opredeljuje odgovornost
Banke Slovenije Državnemu zboru.

Ad 1) Predlagatelj je v predlogu zakona upošteval stališče
Državnega zbora glede razporeditve 25 odstotkov presežka
prihodkov nad odhodki Banke Slovenije v proračun Republike
Slovenije in 75 odstotkov v splošne rezerve Banke Slovenije s
tem, da je predvidel tudi možnost drugačne razdelitve presežka,
zlasti v situacijah, ko so splošne rezerve Banke Slovenije na zelo
nizki ravni ali v situacijah, ko so na zelo visoki ravni ter v skladu
s tem dopolnil 49. člen in spremenil 6. člen predloga zakona.

V zvezi s tem je predlagatelj pridobil mnenje Ustavne komisije, ki
ugotavlja, da bi po predlagani zakonski rešitvi z vstopom Republike
Slovenije v Evropsko unijo Banka Slovenije izgubila svojo
samostojnost, saj bi morala delovati v skladu s statutom
Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke
ter upoštevati navodila Evropske centralne banke. Taka ureditev
je v nasprotju s sedanjo ustavno ureditvijo, po kateri je Slovenija
suverena država, znotraj tega pa z ureditvijo v 152. členu ustave.

V določenem trenutku bodo lahko splošne rezerve Banke
Slovenije izredno nizke in bi bilo potrebno za zagotavljanje
učinkovitega vodenja monetarne politike oziroma po vstopu v
Ekonomsko in monetarno unijo za izvajanje nalog v okviru
Evropskega sistema centralnih bank, da se vanje razporedi
celoten dobiček Banke Slovenije. V drugem primeru npr. ob zelo
visokih splošnih rezervah pa njihovo konstantno povečevanje v
tako velikem obsegu ne bi bilo potrebno, zato predlog zakona v
primeru, da splošne rezerve Banke Slovenije v predhodnem letu
ne dosegajo 1 odstotka bilančne vsote Banke Slovenije oziroma
v primeru, da presežejo 5 odstotkov bilančne vsote Banke
Slovenije predvideva, da se lahko Banka Slovenije in minister,
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Predlagana dopolnitev 3. člena ustave predvideva prenos dela
izvrševanja suverenih pravic na mednarodne organizacije
naddržavne narave, kar vključuje tudi možnost vključitve v
Evropsko unijo. Prav tako je v predlagani spremembi oziroma
dopolnitvi 8. člena ustave predvideno, da se pravni akti in odločitve,
sprejeti v okviru mednarodnih organizacij naddržavne narave,
na katere Republika Slovenija prenese izvrševanje dela suverenih
pravic, v Sloveniji uporabljajo v skladu s pravno ureditvijo teh
organizacij.
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Omenjene spremembe korenito spreminjajo predlog zakona iz
prve obravnave z vključitvijo novih členov oziroma preštevilčenjem
starih, vendar je predlagatelj s tem nedvoumno jasno in enolično
določil položaj Banke Slovenije v odnosu do Evropskega sistema
centralnih bank in Evropske centralne banke, ter s tem povezano
delovanje in zlasti neodvisnost Banke Slovenije po posameznih
fazah.

Na podlagi opisanih sprememb oziroma dopolnitev ustave bo
torej mogoče prenesti na naddržavne organizaciji, torej tudi na
Evropsko unijo izvrševanje dela državne suverenosti, in če tako
določa pravna ureditev take organizacije, tudi neposredno
uporabljati odločitve njenih organov. S tega vidika predlagane
spremembe oziroma dopolnitve ustave zajemajo tudi predvideni
položaj Banke Slovenije po vstopu Republike Slovenije v Evropsko
unijo, zato ni potrebno še posebej spreminjati 152. člena ustave.

3. Predlagatelj zakona je prav tako v celoti upošteval ostale
pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve razen
pripombe, da gre pri funkcionarjih Banke Slovenije za opravljanje
funkcije, ki se šteje v delovno dobo ter ima tudi druge
delovnopravne učinke, in ne za delovno razmerje. Predlog zakona
namreč postavlja temeljne pravice guvernerja, viceguvernerjev
in ostalih članov Sveta Banke Slovenije na temelju zakona o
delovnih razmerjih in tako to vprašanje rešuje na drugačen način
kot je to rešeno npr. za poslance, sodnike. Člani Sveta Banke
Slovenije so visoko strokovno usposobljeni za področje
centralnega bančništva, zato je v interesu Banke Slovenije, da v
primeru, ko niso ponovno imenovani za člane Sveta Banke
Slovenije, nadaljujejo z delom v okviru Banke Slovenije.

Glede predlaganih sprememb zakonske ureditve Banke Slovenije,
ki se nanašajo na odgovornost Banke Slovenije Državnemu zboru
je mogoče to vprašanje zakonsko urediti samo tako, da taka
ureditev ne posega v samostojnost Banke Slovenije. Poročanje
Banke Slovenije Državnemu zboru je ena od uveljavljenih oblik
odgovornosti v naši ustavni ureditvi, zato pomeni konkretizacijo
ustavne določbe o odgovornosti Državnemu zboru. Druga oblika
odgovornosti pa se kaže v imenovanju in razrešitvi organov Banke
Slovenije.
V skladu z navedeno obrazložitvijo Ustavne komisije predlagani
zakon o Banki Slovenije ni protiustaven in ne zahteva spremembe
152. člena ustave.

Vezano na pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve
je predlagatelj zakona zlasti spremenil: V 3. točki 31. člena (prej 4.
točka 32. člena) predloga zakona je bolj jasno opredelil nalogo
Sveta Banke Slovenije, da ugotavlja nezdružljivost opravljanja
funkcij članov Sveta Banke Slovenije in v 4. točki 31. člena (prej
5. točka 32. člena) jasneje opredelil administrativno delovanje
Banke Slovenije. V skladu s pripombo, da je guverner samostojen
organ Banke Slovenije je predlagatelj spremenil poglavje 5.4 s
tem, da je dodal nov 34. člen in preoblikoval 35. člen, ki tako
ločeno urejata postopke imenovanja guvernerja, viceguvernerjev
in članov Sveta Banke Slovenije. Poleg tega so v novem 36. členu
urejeni tudi okvirni postopki kandidiranja oziroma imenovanja
članov Sveta Banke Slovenije.

2. Predlagatelj zakona je pri pripravi besedila predloga zakona
prav tako upošteval vse pripombe iz razprave glede
netransparentnosti zakona, zato je v predlogu zakona predvidel
rešitev, ki jasno ločuje posamezne laze, ki jih zakon pokriva, to
so:
1. faza do vključitve Republike Slovenije v Evropsko unijo,
2. faza od vključitve v Evropsko unijo do vstopa v Ekonomsko in
monetarno unijo ter
3. faza po vstopu v Ekonomsko in monetarno unijo.
Kar zadeva prvo in drugo fazo zakona obe fazi pokrivata elemente,
ki so predpogoj za vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo, to
so: neodvisnost Banke Slovenije, prepoved financiranja javnega
sektorja in prepoved priviligiranega dostopa države do finančnih
sredstev Banke Slovenije, za katere se je Republika Slovenija v
pogajalskem procesu zavezala, da jih bo sprejela oziroma začela
uporabljati takoj z uveljavitvijo zakona. Kljub temu, da se prvi dve
fazi ne razlikujeta bistveno je predlagatelj za zagotovitev večje
preglednosti v predlogu zakona oblikoval posebno poglavje, ki
zajema obdobje od vključitve Republike Slovenije v Evropsko
unijo pa do vstopa v Ekonomsko in monetarno unijo. V to poglavje
je vključena tudi določba, ki pravi, da postane Banka Slovenije z
dnem članstva Republike Slovenije v Evropski uniji sestavni del
Evropskega sistema centralnih bank.

Predlog zakona nadalje v 37. in 38. členu zaostruje pogoje za
opravljanje funkcije člana Sveta Banke Slovenije, ki bodo po
nastopu funkcije morali v celoti upoštevati določbe četrtega
odstavka 37. člena in ne kot je predvideval predlog zakona v prvi
obravnavi, da se lahko po nastopu funkcije, izjemoma, toda kar
po več mesecev člani Sveta Banke Slovenije ukvarjajo z delom,
dejavnostmi oziroma funkcijami, ki so v četrtem odstavku
navedene kot nezdružljive s funkcijo člana Sveta Banke Slovenije.
Prav tako je v prvem odstavku 57. člena (prej četrti odstavek 37.
člena) črtana beseda -dokončno«, saj odlok Državnega zbora
Republike Slovenije o razrešitvi člana Sveta Banke Slovenije ni
akt v upravnem postopku, zato se nanj ne more vezati dokončnost.
V 41. členu je poleg pristojnosti Sveta Banke Slovenije, da določa
pravice, obveznosti in odgovornosti guvernerja in viceguvernerjev,
ki izvirajo iz delovnega razmerja dodana še ureditev teh vprašanj
za ostale štiri člane Sveta Banke Slovenije.

Največ novosti prinaša zadnja tretja faza, ki'bo nastopila z
vstopom Republike Slovenije v Ekonomsko in monetarno unijo,
ko bo Banka Slovenije kot sestavni del Evropskega sistema
centralnih bank, z vsemi pravicami in obveznostmi, izgubila svojo
samostojnost in neodvisnost pri vodenju monetarne politike, prav
tako pa bo morala zadostiti tudi nekaterim drugim zahtevam, zato
je predlagatelj to fazo strnil v posebno poglavje Ekonomska in
monetarna unija. To poglavje tako zajema elemente, ki so potrebni
za delovanje Banke Slovenije v okviru Ekonomske in monetarne
unije oziroma zajema elemente, kise spreminjajo glede na prejšnji
fazi in obsega vsebino, ki je bila v prvotnem predlogu zakona
zajeta v različnih poglavjih zakona. Omenjeno poglavje vključuje
tudi določbo, ki določa, da Banka Slovenije po uvedbi evra kot
denarne enote Republike Slovenije ne bo več pristojna za vodenje
politike deviznega tečaja iz 20. člena zakona, ker bo to izključna
pristojnost Evropske centralne banke.
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V predlogu zakona je dodan nov 54. člen, ki pravi, da postane
Banka Slovenije sestavni del Evropskega sistema centralnih bank
z vstopom v Evropsko unijo, in od takrat mora pri svojem delovanju
upoštevati določila 43. člena Statuta Evropskega sistema
centralnih bank in Evropske centralne banke. S tem je tudi
odpravljeno neskladnje kar zadeva neodvisnost Banke Slovenije
oziroma njeno bodočo odvisnost od Evropske centralne banke
kar iz predloga zakona v prvi obravnavi ni bilo jasno razvidno.
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74. člen (prej 62. člen), ki ureja postopke imenovanja organov po
novem zakonu je predlagatelj v skladu s pripombami oblikoval
tako, da guverner, viceguvernerji in člani Sveta Banke Slovenije
imenovani na podlagi veljavnega zakona in katerih dejavnost je
skladna s 37. členom tega zakona, nadaljujejo svoj mandat do
izteka mandata kot guverner, viceguvernerji in člani Sveta Banke
Slovenije. Guverner, viceguvernerji in člani Sveta Banke Slovenije
katerih dejavnost pa ni skladna s 37. členom tega zakona
nadaljujejo svoj mandat do imenovanja novega guvernerja in novih
viceguvernerjev in članov Sveta Banke Slovenije.

V 77. členu (prej 66. člen), ki razveljavlja predpise je predlagatelj
črtal razveljavitev Statuta Banke Slovenije in Odlok Državnega
zbora o soglasju k Statutu Banke Slovenije, ker zanju velja 72.
člen (prej 60. člen), ki ureja uskladitev splošnih aktov Banke
Slovenije z novim zakonom in ju ni potrebno posebej razveljavljati.
Poleg navedenega je predlagatelj opravil uskladitev določb
predloga zakona s predhodno navedenimi spremembami ter več
redakcijskih popravkov besedila predloga zakona.

IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA
S PREDPISI EVROPSKIH UNIJE

1) Naslov predloga akta

3) Skladnost predloga akta s predpisi Evropske Unije

Predlog zakona o Banki Slovenije

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

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

Kot primarni vir prava EU predlog upošteva Pogodbo o ustanovitvi
Evropskih Skupnosti (OJ No C 340/01) v določbah, ki urejajo
ekonomsko in monetarno politiko, s katerimi je predlog v celoti
usklajen. Poleg tega so primarni vir EU tudi uredbe Sveta EU, ki
konkretizirajo določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropskih Skupnosti,
ki urejajo centralno bančništvo s katerimi je predlog usklajen.

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki
se nanašajo na predloženo gradivo
Na predloženo gradivo se nanaša 70., 71., 85. in 86. člen
Evropskega sporazuma o pridružitvi.

Sekundarni vir prava EU je Statut Evropskega sistema centralnih
bank in Evropske centralne banke (OJ No C 224/104) s katerim
je predlog zakona v celoti usklajen.

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:
Sporazum neposredno ne postavlja nobenih zavez, ampak le
posredne zaveze, ki so v predlogu novega Zakona o Banki
Slovenije izpolnjene. 70. člen sporazuma navaja, da je pomemben
predpogoj za vključitev Slovenijo v EU približevanje obstoječe in
prihodnje zakonodaje Slovenije pravu EU. Člen 71. pa navaja
področja na katera naj bi se približevanje zakonodaje zlasti
nanašalo, med njimi je tudi bančno pravo v katerega štejemo tudi
centralno-bančno pravo. V nadaljevanju sporazuma je v 85. členu
izražena potreba po vzpostavitvi in razvijanju ustreznega okvira
za spodbujanje bančništva, kjer je za centralno-bančno področje
predvsem pomembna potreba po izboljšanju nadzora in urejanju
bančništva. 86. člen ureja denarno politiko in v tem okviru pomoč
Sloveniji z namenom uvedbe polne konvertibilnosti tolarja in
postopnega približevanja slovenske politike politiki evropskega
denarnega sistema.

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava EU
Predlog je usklajen z ostalimi viri prava EU.
c) Razlogi za delno neusklajenost oziroma neusklajenost
Razlogov za delno usklajenost oziroma neusklajenost ni.
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zgoraj navedenimi pravnimi viri EU (leto)
Akt je že usklajen.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti

5) Ali so zgora| navedeni pravni viri EU prevedeni v
slovenščino?

Razlogov za neizpolnitev obveznosti ni.

Zgoraj navedeni pravni viri EU so prevedeni v slovenski jezik.
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6) Ali Je predlog akta preveden in v kateri Jezik?

Povezava z Državnim Programom za prevzem pravnega reda
EU in upoštevanje roka za uskladitev

Predlog akta ni preveden.
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare, TAIEX,
Komisija EU, države članice EU, SIGMA, OECD,
Univerza...)

Državni program za centralno-bančno zakonodajo določa, da bo
Republika Slovenija uskladila Zakon o Banki Slovenije s pravnim
redom EU do 31.12.2001, predvsem v delu, ki opredeljuje
neodvisnost centralne banke, cilj denarne politike ter prepoved
financiranja proračuna.

Sodelovanja neodvisnih strokovnjakov pri pripravi akta ni bilo,
opravljeni pa so bili tehnični sestanki z Komisijo EU in pripravljalni
sestanki z ECB.

Petra Zemljič
Vodja pravne službe

(2) Agencija za trg vrednostnih papirjev lahko po predhodnem
soglasju Banke Slovenije določi pravila trgovanja na denarnem
trgu, v katerih določi zlasti:

Ljubljana, dne 31.1.2002
AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE
SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA O
BANKI SLOVENIJE - druga obravnava

finančne instrumente, za katere veljajo pravila;
pravila za trgovanje;
pravila za poravnavo sklenjenih poslov;
pravila za izračun in objavo podatkov o sklenjenih poslih."
Obrazložitev:
Predlagani amandma omogoča organizacijo in nadzor denarnega
trga, tako kratkoročnih vrednostnih papirjev kot tudi drugih
instrumentov denarnega trga, kar bo Banki Slovenije omogočilo
izvajanje denarne politike in politike deviznega tečaja.

K12, členu
Doda se nova 7. točka, ki se glasi:
"7. odpira račune drugim finančnim institucijam (klirinško depotni
družbi in borzno posredniškim družbam), s katerimi sklene
pogodbo."

K 16. členu

Obrazložitev:
Predlagani amandma bo povzel sedanjo ureditev glede pristojnosti
Banke Slovenije, da odpira račune državnim organom in osebam
javnega prava in drugim udeležencem na denarnem trgu po
sklepu o vodenju računov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb,
drugih finančnih institucij in države pri Banki Slovenije. Pooblastilo
za omenjeni sklep izhaja iz 73. člena zakona o Agenciji RS za
plačilni promet, nadziranje in informiranje, ki pa bo z uveljavitvijo
zakona o plačilnem prometu prenehal veljati.

Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Zaradi uresničevanja ciljev in izpolnjevanja nalog denarne
politike lahko Banka Slovenije na finančnih trgih kupuje ali prodaja,
promptno ali terminsko, dokončno ali začasno, posoja ali si
izposoja tržne in netržne finančne instrumente, vključno s
plemenitimi kovinami, ter izdaja vrednostne papirje v domači ali v
tujih valutah in zanje vodi register."
Obrazložitev:
Predlagani amandma odpravlja neskladnost z Zakonom o
nematerializiranih vrednostnih papirjih, ki v 3. členu pooblašča
Klirinško depotno družbo za vodenje centralnega registra
nematerializiranih vrednostnih papirjev. Banka Slovenije je po tem
zakonu izvzeta iz obveznosti izdajanja vrednostnih papirjev v
nematerializirani obliki, v primeru da jih izdaja, pa ni predvidena
kot Izjema iz obveznosti izdajanja v Klirinško depotni družbi.

Za nov 15.a člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen z naslovom "Denarni trg", ki
se glasi:
"(Denarni trg)
15.a člen

K 38. členg

(1) Za trgovanje na denarnem trgu po tem zakonu se šteje
trgovanje s finančnimi instrumenti z ročnostjo, krajšo od enega
leta, zlasti:
-

V prvem odstavku se doda nova 4. točka, ki se glasi:
če se v predpisanem postopku ugotovi, da je odgovoren za
težje kršitve svojih dolžnosti, zaradi česar obstaja resen dvom o
njegovi primernosti za opravljanje te funkcije. Predpis, ki ureja
postopek izda Banka Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim
za finance".

trgovanje s kratkoročnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji;
začasni nakup in začasna prodaja vrednostnih papirjev;
trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, katerih cena je
odvisna od obrestnih mer oziroma cen tujih valut.

poročevalec, št. 13

mag. Anton Rop
MINISTER

82

14. februar 2002

polnem (bruto) obsegu brez medsebojnega poračunavanja.
Prvotno besedilo 50. člena namreč predvideva pobotanje terjatev
Banke Slovenije do Republike Slovenije iz naslova poslov z
Mednarodnim denarnim skladom in terjatev, ki zadevajo stroške
kovanja kovancev, kar je v nasprotju z Zakonom o javnih financah.

Obrazložitev:
Predlagani amandma pomeni uskladitev s statutom ESCB in ECB.
Po mnenju Evropske komisije prvotno besedilo tega člena ni v
celoti usklajeno z določbami statuta ESCB in ECB, ki urejajo
možnost predčasne razrešitve članov sveta nacionalnih centralnih
bank, kar odpravlja predlagani amandma.

K 58. členu
K 50. členu

V drugem odstavku se besedilo "2-6 točke 12. člena" nadomesti
z besedilom "2-7 točke 12. člena".

Črta se 50. člen.

Obrazložitev:
Predlagani amandmaje potreben zaradi uskladitve z amandmajem
k 12. členu predloga zakona.

Obrazložitev:
Predlagani amandma pomeni uskladitev z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/2000), ki v 2. členu
določa, da se v proračunu izkazujejo vsi prejemki in izdatki v
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(ZVLSTO)

- EPA 989 - II

DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Roman Jakič, poslanec

umika predlog Zakona o vračanju vlaganj lokalnih skupnosti
in posameznih investitorjev v javno telekomunikacijsko
omrežje, EPA 989 - II, ki ga je 16.11.1999 predložil Državnemu
zboru RS.

Ljubljana, 1.2.2002
)

ZADEVA: Umik predloga zakona
Podpisani poslanec obvešča, da iz zakonodajnega postopka

Roman Jakič, l.r.
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