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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA:  Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije 
– predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:
Na podlagi tretjega odstavka 75. člena in drugega odstavka 88. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 
– ZUTD, 31/15 in 30/18 - ZKZaš) ter drugega odstavka 2. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 –
ZDU – 1G, 65/14 in 55/17) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... sprejela naslednji 

SKLEP

1. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Predloga zakona o ratifikaciji Sporazuma o 
ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije, sklenjenega v Washingtonu 19. novembra 1984, 
in ga pošlje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.

2. Vlada za podpis Sporazuma o ustanovitvi Medameriške investicijske korporacije in deponiranje 
listine o ratifikaciji sporazuma pooblašča mag. Stanislava Vidoviča, izrednega in pooblaščenega 
veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike. 

Sklep prejmejo: 

– Ministrstvo za zunanje zadeve
– Ministrstvo za finance

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:
/
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

– Sabina R. Stadler, generalna direktorica Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in 
mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve,

– Borut Mahnič, vodja Sektorja za mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
/
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

– dr. Miroslav Cerar, minister za zunanje zadeve 
– dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance,
– Simona Leskovar, državna sekretarka na Ministrstvu za zunanje zadeve, 
– mag. Dobran Božič, državni sekretar na  Ministrstvu za zunanje zadeve, 
– Metod Dragonja, državni sekretar na Ministrstvu za finance,



– mag. Mateja Vraničar Erman, državna sekretarka na Ministrstvu za finance,
– mag. Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance,
– Sabina R. Stadler, generalna direktorica Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in 

mednarodno pravo na  Ministrstvu za zunanje zadeve,
– Urška Cvelbar, generalna direktorica Direktorata za finančni sistem na Ministrstvu za 

finance,
– Borut Mahnič, vodja Sektorja za mednarodno pravo na  Ministrstvu za zunanje zadeve,
– Andrej Kavčič, vodja Sektorja za mednarodne finančne odnose na Ministrstvu  za finance.

5. Kratek povzetek gradiva:
Medameriška investicijska korporacija (ang. Inter-American Investment Corporation, v nadaljevanju: 
IIC) je bila ustanovljena leta 1985, z namenom financiranja projektov zasebnega sektorja, predvsem 
manjših investicijskih projektov. Tedaj je imela 21 ustanovnih članic, danes pa jih ima 45 in je del 
Skupine Medameriške razvojne banke (ang. Inter-American Development Bank Group, v 
nadaljevanju: Skupina IDB), ki jo sestavlja skupaj z Medameriško razvojno banko (ang. Inter-
American Development Bank, v nadaljevanju: IDB). 

Republika Slovenija je prevzela članstvo v IDB po nekdanji SFRJ, ker pa ta ni bila članica IIC, 
Slovenija ni mogla postati njena članica na podlagi nasledstva, niti se vanjo ni včlanila na novo, saj se 
je zadovoljila z dejstvom, da je del operacij privatnega sektorja potekal tudi preko IDB. Potem ko je 
analiza financiranja privatnega sektorja v zadnjih 20 letih pokazala pomanjkljivosti organizacijske
strukture, je bila na letnem zasedanju guvernerjev IDB v Busanu 30. marca 2015 sprejeta resolucija 
o prenovljeni viziji IDB za privatni sektor. Ta določa tudi novo organizacijsko obliko in združitev 
sedanjih privatnih operacij Skupine IDB v okvir  IIC ter kapitalsko okrepitev IIC. Za ohranitev ravni 
financiranja privatnega sektorja bo poleg obstoječega kapitala IIC potrebno vplačilo dodatnih  
sredstev, in sicer s prenosom dela kapitala iz IDB (iz  zadržanih dobičkov) in  svež dodatni kapital v 
obdobju 7 let. V tem obdobju bo IDB iz dobička sofinancirala operacije IIC. Vsakoletni prenos dela 
dobička iz IDB v IIC bodo potrjevali guvernerji na letnih zasedanjih, prvič so to opravili na letnem 
zasedanju konec marca 2018 v Mendozi, Argentina. Pripadajoči delež Slovenije je bil prenesen na 
fiduciarni račun pri IDB, ki ga IDB za Slovenijo, Združeno Kraljestvo in Hrvaško, ki edine kot članice 
IDB niso tudi članice IIC, vodi brez stroškov.

Sloveniji, Združenemu kraljestvu in Hrvaški resolucija omogoča, da se odločijo o pridružitvi IIC, in 
sicer na podlagi prenosov pripadajočega dela dobička IDB v IIC, torej brez dodatnih finančnih 
obveznosti, imajo pa dodatno tudi pravico do vplačila svežega kapitala v višini do 150 delnic (kar 
znaša približno 2,4 milijona USD), če se tako odločijo. Omenjene države se za vplačilo svežega 
kapitala niso odločile, do letnega zasedanja v Mendozi pa so morale sporočiti svojo odločitev glede
pristopa k članstvu na podlagi prenosa pripadajočega dela dobička IDB. Slovenija je to na podlagi 
sklepa vlade št 00724-7/2018/4 z dne 21. 3. 2018 storila s pismom ministrice za finance 22. marca 
2018 ter ustno ob udeležbi njenega namestnika v odboru guvernerjev Medameriške razvojne banke.

Ministrstvo za finance je  na podlagi informacij z lanskega letnega zasedanja preučilo smotrnost 
včlanitve Slovenije v IIC. Na podlagi spremljanja razvoja in delovanja IIC v zadnjih dveh letih  
ocenjuje, da je prenovljeni IIC  okrepil sodelovanje z zasebnim sektorjem. Čeprav območje Latinske 
Amerike in Karibov ne sodi med prednostna geografska področja pri usmerjanju večstranske razvojne 
pomoči Slovenije, sredstva, ki jih države namenijo IIC, štejejo kot uradna razvojna pomoč. Trenutno je 
sicer aktivnost našega gospodarstva v IDB nizka, vendar morebitna včlanitev v IIC širi tudi možnosti 
za vstop slovenskih subjektov v posle, ki jih financira skupina te banke na omenjenem območju.
Ministrstvo za finance v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve v letošnjem letu tudi krepi 
aktivnosti za prepoznavnost IDB med slovenskimi podjetji. Članstvo v IIC bi pomenilo tudi možnosti 
zastopanja stališč Slovenije v tej organizaciji Skupine IDB in boljšo možnost zaposlovanja državljanov 
Slovenije v instituciji.  

Za včlanitev v IIC mora Slovenija pristopiti k Sporazumu o ustanovitvi IIC in pridobiti delnice v IIC. 
Prvo delnico bo Slovenija pridobila s prenosom dela dobička iz IDB v IIC na letnem zasedanju marca 
2019. Do podpisa Sporazuma in deponiranja listine o ratifikaciji, torej do izpolnitve ostalih dveh 
pogojev za včlanitev v IIC, se bo pripadajoči del sredstev Slovenije prenašal na zgoraj omenjeni 
fiduciarni račun pri IDB.   
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in NE



naslednjih treh letih
b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 

Evropske unije NE

c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti mala  in  s redn ja  pod je t ja  te r  

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
/



I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov
Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva
II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1

SKUPAJ
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv ukrepa, 
projekta

Šifra in 
naziv 

proračunske 
postavke 

Znesek za 
tekoče leto 

(t)
Znesek za t + 1 

SKUPAJ
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto 
(t) Znesek za t + 1

SKUPAJ



7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:

Ratifikacija sporazuma ne zahteva dodatnih finančnih sredstev iz proračuna.

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
� pristojnosti občin,
� delovanje občin,
� financiranje občin.

NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje: 
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
 v celoti,
 večinoma,
 delno,
 niso bili upoštevani.

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: NE

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: NE

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                             dr. Miroslav Cerar
                                                             MINISTER
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