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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKLEP 
državnega zbora ob določitvi dnevnega reda 15. seje državnega zbora 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
določitvi dnevnega reda 15. seje zbora 
dne 2. 12. 1993 na podlagi 173. člena 
poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 

1. Predlog zakona o upravnih okrajih 
- druga obravnava se vrne v prejšnjo 
fazo in ga bo zbor obravnaval v prvi 
obravnavi. 

2. Državni zbor Republike Slovenije nala- 
ga Vladi Republike Slovenije, da mu ta- 
koj predloži kriterije za določitev uprav- 
nih okrajev, ki bodo podlaga za odloča- 
nje o stališčih in sklepih Državnega zbora 
ob obravnavi predloga zakona v prvi 
obravnavi. 

SKLEP 
d ržavnega zbora ob obravnavi predloga zakona o upravi 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o upravi 
- druga obravnava na 15. seji zbora, dne 
2.12.1993, na podlagi 173. člena poslov- 
nika državnega zbora sprejel v nasled- 
njem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o upravi in predlog zako- 

na o organizaciji ministrstev se vrneta 
v prejšnjo fazo in ju bo zbor obravnaval 
v prvi obravnavi. 

Vlada Republike Slovenije do 31. 12. 
1993 za realizacijo sklepa iz prejšnjega 
odstavka predloži Državnemu zboru us- 
klajen koncept zakonov, ki urejajo upra- 
vo, upravne okraje in organizacijo mini- 
strstev. 

V tem roku naj Vlada Republike Slovenije 
upošteva tudi sklep, ki ga je Državni zbor 
sprejel ob določitvi dnevnega reda 15. 
seje in se nanaša na predložitev kriterijev 
za določitev upravnih okrajev. 

SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lokalni samoupravi 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o lokalni sa- 
moupravi - druga obravnava na 15. seji 
dne 6. 12. 1993 na podlagi 173. člena 
poslovnika državnega zbora sprejel v na- 
slednjem besedilu 

SKLEP 

l. 

Predlog zakona o lokalni samoupravi za 
tretjo obravnavo pripravijo predlagatelji: 

dr. Ciril Ribičič, Maks Sušek, Franc Čer- 
nelič, Anton Peršak, Janez Podobnik, 
Ivan Sisinger, Roberto Battelli, Tone An- 
derlič, Ivo Hvalica, Jana Primožič, Janez 
Jančar, Breda Pečan, Franc Lipoglavšek, 
Zoran Madon, Maria Pozsonec, Polonca 
Dobrajc, Janko Predan in dr. Lev Kreft. 

II. 

1. Vlada Republike Slovenije naj pospeši 
pripravo in čim prej predložil Državnemu 
zboru v obravnavo predlog zakona o si- 
stemu financiranja javne porabe in pred- 

log zakonodaje o pospeševanju skladnej- 
šega regionalnega razvoja. 
3. Vlada Republike Slovenije naj do tretje 
obravnave predloga zakona o lokalni sa- 
moupravi pripravi predlog zakona o po- 
ložaju mesta Ljubljane kot glavnega me- 
sta Republike Slovenije, v kolikor je to 
potrebno. 
2. Vlada Republike Slovenije naj do fe- 
bruarja 1994 pripravi in pošlje Državne- 
mu zboru v obravnavo zakon o financira- 
nju javne porabe in zakon o finančni 
izravnavi. 

SKLEP 
d ržavnega zbora ob obravnavi predloga zakona o lokalnih volitvah 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o lokalnih vo- 
litvah - druga obravnava na 15. seji dne 
6.12.1993 na podlagi 173. člena poslov- 

nika državnega zbora sprejel v nasled 
njem besedilu 

SKLEP 

Predlog zakona o lokalnih volitvah za 
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republi- 
ke Slovenije. 
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SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o referendumu za ustanovitev 
občin 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o referendu- 
mu za ustanovitev občin - prva obravna- 
va na 15. seji, dne 2. 12.1993, na podlagi 
185. člena poslovnika državnega zbora 
sprejel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

1. Državni zbor meni, da predlog zakona, 
kot eden izmed ključnih zakonov v sklo- 
pu zakonodaje o lokalni samoupravi, 
normativno oziroma s pravno sistemske- 
ga vidika ustrezno ureja specifične zna- 
čilnosti referenduma za ustanovitev ob- 
čin in predstavlja hkrati ustrezno podla- 
go za vzpostavitev lokalne samouprave 
v skladu z ustavo in predvidenimi rešitva- 
mi v predlogu zakona o lokalni samou- 
pravi (druga obravnava). 

2. Državni zbor ocenjuje, da predlog za- 
kona v posameznih določbah, v katerih 
ureja postopek za določitev referendum- 
skih območij in postopek za izvedbo re- 
ferenduma za ustanovitev občin, v poli- 
tično sistemskem smislu ne sledi v celoti 
zahtevam neposredne demokracije. Dr- 
žavni zbor zato predlaga, da predlagatelj 
zakona ponovno prouči posamezne do- 
ločbe zakona, ki se nanašajo na zagotav- 
ljanje demokratičnosti posameznih in- 
strumentov in postopkov referendum- 
skega odločanja. 

3. Državni zbor predlaga, da predlagatelj 
zakona ponovno prouči drugi odstavek 
2. člena predloga zakona, ki govori 
o tem, da Državni zbor določi predlog 
referendumskih območij. Predlog zako- 
na o lokalni samoupravi namreč jasno 
določa, da se pred določitvijo območja 
občine z referendumom ugotovi volja 
polnoletnih prebivalcev določenih kra- 
jevnih skupnosti oziroma naselij o vklju- 
čitvi v določeno občino (drugi odstavek 
15. člena), prav tako pa tudi restriktivno 
določa primere, ko bo lahko Državni zbor 
popravil posamezne referendumske od- 
ločitve (tretji odstavek 15. člena določa, 
da le v primerih, če si bodo le-te v na- 
sprotju). Državni zbor na podlagi navede- 
nih rešitev v predlogu zakona o lokalni 
samoupravi meni, da naj bi občani na 
svojih zborih v krajevnih skupnostih ali 
naseljih sami določili predlog referen- 
dumskih območij in ne na njih le ugotav- 
ljali stopnjo podpore vnaprej pripravlje- 
nim predlogom o referendumskih ob- 
močjih. 

4. Državni zbor izraža določene pomisle- 
ke tudi glede zmožnosti strokovne pri- 
prave gradiva o možnem oblikovanju no- 
vih občin na ozemlju Republike Slovenije 
oziroma gradiva o prostorski in družbeni 
členitvi slovenskih občin, ki bi bilo spo- 
sobno zajeti dejanske potrebe in interese 
občanov. Državni zbor naj bi le določil 
rok za izvedbo zborov občanov, na kate- 
rih bi se le-ti opredeljevali do strokovne- 
ga predloga oziroma analize možne čla- 
nitve občin, ki bi jo v sodelovanju pripra- 
vile znanstvene, strokovne in državne in- 
stitucije in ne Državni zbor s svojo avtori- 
teto. V Državnem zboru pa bi o tako pri- 
pravljenem gradivu potekala razprava na 
podlagi predhodne razprave v vseh slo- 
venskih občinah. Ob takšnem predlogu 
postopka in načina obravnave strokovne- 
ga predloga oziroma analize pa se dodat- 
no pojavlja tudi dvom v nepristranskost 
predlogov iz občin v primerih, ko bi glede 
členitve občin ali ohranjanja obstoječih 
občin prevladala stališča sedanjih občin- 
skih političnih vodstev. 

5. Državni zbor ocenjuje, da je nerealna 
zahteva v predlogu zakona glede zago- 
tavljanja sklepčnosti zbora občanov, po 
kateri naj bi bilo na njem navzočih naj- 
manj deset odstotkov volilnih upravičen- 
cev z območja krajevne skupnosti oziro- 
ma po varianti najmanj pet odstotkov vo- 
lilnih upravičencev (2. odstavek 6. člena). 
Po tej določbi bi bilo namreč številnim 
krajevnim skupnostim in naseljem v Slo- 
veniji izredno težko zagotoviti potrebno 
sklepčnost, zato Državni zbor predlaga, 
da naj bi zakon opredelil le minimalno 
potrebno udeležbo volilnih upravičen- 
cev. Zakon naj bi po mnenju Državnega 
zbora dopuščal tudi tako imenovano »re- 
zervno sklepčnost«, in sicer, da bi bil 
zbor občanov sklepčen tudi v primeru, če 
bi bilo iz zapisnika možno ugotoviti od- 
stotek udeležbe občanov na zboru, ki bi 
bil lahko tudi manjši od predlagane reši- 
tve v predlogu zakona. Seveda bi imele 
tako verificirane odločitve na zboru ob- 
čanov manjšo težo v primeru kakršnihko- 
li kasnejših nasprotovanj in drugačnih 
zahtev glede oblikovanja referendumske- 
ga območja tistih občanov, ki se ne bi 
udeležili zbora in bi bili glede na odsto- 
tek udeležbe na zboru občanov v večini. 

6. Državni zbor ocenjuje, da bi morali 
referendumska volišča oblikovati na na- 
čin, da ta volišča ne bi sekala mej krajev- 
nih skupnosti in naselij. Le tako bo mož- 

no zagotoviti smiselne referendumske 
odločitve in končne rešitve glede obmo- 
čij novih občin. 

7. Državni zbor predlaga, naj bi zakon 
omogočil, da se lahko Državni zbor odlo- 
či v primeru, da so si referendumske od- 
ločitve v nasprotju, tudi za razpis ponov- 
nega referenduma, preden o območju 
občine dokončno odloči z zakonom. 

8. Državni zbor meni, da naj bi predloge 
za določitev referendumskih območij 
s seznamom naselij, ki tvorijo referen- 
dumska območja (člen 7., tretji odsta- 
vek), Državnemu zboru poslala občinska 
skupščina in ne njen predsednik. S tem 
bi se izognili predvsem možnim očitkom 
o nedemokratičnosti vodenja postopkov 
oziroma prilagajanja rezultatov referen- 
dumskih izidov volji občinskih političnih 
vodstev. 

9. V predlogu zakona je potrebno, v skla- 
du s 5. členom predloga zakona o lokalni 
samoupravi, jasno določiti, da se morajo 
občine oblikovati na način, da je v njih 
zagotovljeno reševanje posebnih pravic 
narodnih skupnosti in predvideti institut 
ugovora v vseh primerih, ko predstavniki 
narodnih skupnosti ugotovijo, da je pri- 
šlo do kršenja te določbe. 

10. Zakon mora določiti tudi način sklice- 
vanja zborov občanov, zagotoviti pravo- 
časno osebno obveščenost vseh obča- 
nov o sklicu zbora in določiti nosilca 
informiranja občanov o strokovni analizi 
oziroma o predlagani referendumski od- 
ločitvi (npr. člani vodstva občinske 
skupščine). 

11. V predlogu zakona je potrebno poleg 
občin posebej izpostaviti tudi mestno ob- 
čino. Mestna občina naj ima organizacij- 
sko in vsebinsko specifiko pri določanju 
referendumskega območja. 

12. Ugotovitev volje prebivalcev za usta- 
novitev občine je možno tudi z zbiranjem 
podpisov občanov v krajevnih skupno- 
stih. i 
13. Zbori občanov naj se ne sklicujejo 
samo na ravni krajevne skupnosti, ampak 
tudi po posameznih območnih krajevnih 
skupnostih (delni zbori krajevnih skup- 
nosti). 

poročevalec t t 3 



SKLEP 
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o samoupravnih narodnih 
skupnostih 

Državni zbor Republike Slovenije je ob 
obravnavi predloga zakona o samou- 
pravnih narodnih skupnostih - prva 
obravnava na 15. seji, dne 2.12.1993, na 
podlagi 185. člena poslovnika državnega 
zbora sprejel v naslednjem besedilu 

STALIŠČA IN SKLEPE 

I. 

1. Predlog zakona o samoupravnih na- 
rodnih skupnostih je potreben in se v prvi 
obravnavi sprejme. 

2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi 
predloga zakona o samoupravnih narod- 
nih skupnostih za drugo obravnavo upo- 
števa naslednje: 

- iz splošnih določb mora jasno izhajati, 
da za uresničevanje posebnih pravic, ki 
jih zagotavlja Ustava Republike Slovenije 
za uveljavljanje svojih potreb in intere- 
sov, za organizirano sodelovanje pri jav- 
nih zadevah ustanovijo pripadniki itali- 
janske in madžarske narodne skupnosti 
na območjih, kjer avtohtono živijo, samo- 
upravne narodne skupnosti; 

- ponovno naj se preuči določilo o vpi- 
su samoupravnih narodnih skupnosti 
v sodni register, predvsem z vidika pre- 
moženjskih vprašanj ob upoštevanju 7. 
člena predloga zakona o lokalni samou- 
pravi; 

- naloge samoupravnih narodnih skup- 
nosti je potrebno dopolniti s tem, da od- 
ločajo tudi o vprašanjih posebnih pravic, 
ki spadajo smiselno v njihovo pristojnost 
ter dajejo soglasje k zadevam, o katerih 
soodločajo skupaj z lokalnimi oblastmi. 
Obenem jih je potrebno dopolniti tudi 
s tem, da samoupravne narodne skupno- 
sti sodelujejo pri oblikovanju vzgojnoizo- 
braževalnih programov ter določajo svo- 
je simbole. V predlogu zakona (3. člen) 
naj se točno opredeli nivo in oblika odlo- 
čanja s tem, da se upošteva, da: 

* samoupravne narodne skupnosti sa- 
mostojno odločajo o vprašanjih poseb- 
nih pravic, ki smiselno spadajo v njihovo 
pristojnost 

* dajejo soglasje k zadevam, ki se nana- 
šajo na varstvo posebnih pravic narodnih 
skupnosti, o katerih soodločajo skupaj 
z lokalnimi oblastmi 

* obravnavajo in preučujejo vprašanja, ki 
se nanašajo na položaj narodnih skupno- 
sti, sprejemajo stališča ter dajejo predlo- 
ge in pobude pristojnim organom; 
- predvidi naj se, v katerih primerih lah- 
ko državni organ ali organ lokalne samo- 
uprave zavrne predlog oz. uresničevanje 
sklepa samoupravnih narodnih skup- 
nosti; 
- najvišji organ občinske narodne skup- 
nosti je Svet narodne skupnosti in v ce- 
lotnem besedilu zakona naj se ponovno 
preuči uporaba posameznih izrazov (na- 
rodna skupnost, samoupravna narodna 
skupnost, Svet samoupravne narodne 
skupnosti); 

- samoupravna narodna skupnost, v ka- 
tero se povezujejo občinske narodne 
skupnosti, naj odloča o vprašanjih, ki se 
nanašajo na celotno mešano območje ter 
daje mnenja regionalnim oz. državnim 
inštitucijam o vprašanjih, ki spadajo 
v njeno pristojnost; 

- za samoupravne narodne skupnosti 
naj se določi, da morajo v statutu po- 
drobneje določiti način odločanja orga- 
nov samoupravne narodne skupnosti ter 
način volitev v njihove organe; 

- pristojnosti Sveta narodne skupnosti 
morajo biti okvirno določene, predvsem 
pa, da sprejema statut in druge akte, 
sklepe, stališča, mnenja ter predloge, 
sprejema finančni načrt in zaključni ra- 
čun ter voli in razrešuje predsednika ter 
ostale funkcionarje, če drugače ne dolo- 
či zakon oz. statut; 

- dajanje soglasij k zadevam, ki se na- 
našajo na posebne pravice pripadnikov 
narodnih skupnosti, mora biti opredelje- 
no na način, kot je to določeno v predlo- 
gu zakona o lokalni samoupravi (3. od- 
stavek 40. člena) in sicer, da k tem zade- 
vam daje soglasje Svet narodne skupno- 
sti prek predstavnikov narodnih skupno- 
sti v občinskih svetih; 

- predlagatelj naj išče optimalno rešitev 
v okviru veljavnih pravnih norm za opre- 
delitev določila o stikih z matičnim naro- 
dom in mednarodnimi organizacijami, ki 
naj se razširijo še na sodelovanje z orga- 
nizacijami narodnih skupnosti v drugih 
državah z možnostjo, da se v ta namen 
združujejo sredstva in oblikujejo skupni 
organi, organizacije, ustanove in službe 
za opravljanje skupnih zadev; 

- dodatno naj se preuči financiranje 
s točno opredelitvijo virov; 

- v okviru ustavnih obveznosti lokalnih 
skupnosti do narodnih skupnosti se naj 
vnese zakonsko določilo o ohranjanju 
narodnih značilnosti narodno mešanih 
območij (toponomastika, prostorsko pla- 
niranje, gospodarski in družbeni razvoj, 
ki bo zagotavljal družbeno in ekonomsko ■ 
enakopravnost manjšin ter preprečeval1 

izseljevanje prebivalstva in spreminjanje 
etničnega sestava avtohtonega ozemlja 
manjšin) z opredelitvijo položaja in vloge 
samoupravne narodne skupnosti pri iz- 
vajanju le-tega; 

- predlagatelj naj preuči možnost izde- 
lave sistema oz. metodologije financira- 
nja za dejavnosti samoupravnih narodnih 
skupnosti, ki bo skladna s potrebami le- 
teh; 

- predvidi naj se imenovanje predstav- 
nikov narodnih skupnosti v vseh tistih 
inštitucijah, ki upravljajo in se ukvarjajo 
s celoto vprašanj, ki zajemajo tudi narod- 
ne skupnosti (kot npr. muzeji, knjižnice, 
arhivi, gospodarske javne službe...). 

3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga 
zakona o samoupravnih narodnih skup- 
nostih za drugo obravnavo upošteva tudi 
pripombe Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve Državnega zbora Republi- 
ke Slovenije. 

4. Predlagatelj naj pripravi predlog zako- 
na o samoupravnih narodnih skupnostih 
za drugo obravnavo, ob upoštevanju prej 
naštetih stališč in sklepov in ga predloži 
Državnemu zboru v mesecu januarju. 

II. 

1. Za dosego družbeno-ekonomske ena- 
kopravnosti narodnih skupnosti v Repu- 
bliki Sloveniji Državni zbor nalaga vladi, 
da pri pripravi zakonov/ta področju deli- 
tve rezultatov gospodarjenja upošteva 
možnost olajšav pri delitvi gospodarske- 
ga rezultata za gospodarske subjekte na- 
rodnih skupnosti, ki se namenja delova- 
nju in razvoju narodne skupnosti na nje- 
nem kulturno-gospodarskem področju 
delovanja. 

2. Vlada Republike Slovenije naj do kon- 
ca leta 1994 v skladu s 65. členom Ustave 
Republike Slovenije pripravi zakon o pra- 
vicah romske narodne skupnosti. 
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Predlog za začetek postopka za spremembo ustavnega zakona za 

izvedbo ustave Republike Slovenije - EPA 449  

Podpisani poslanci Državnega zbora republike Slovenije 
dajemo na podlagi 10. člena ustavnega zakona za izvedbo 
Ustave Republike Slovenije in v smislu 1. odstavka 168. člena 
Ustave Republike Slovenije 

PREDLOG 
za začetek postopka za spremembo ustavnega 
zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije 

i. 

Ustavni zakon za Izvedbo Ustave Republike Slovenije (Ur. I. 
RS št. 33-1411/91 z dne 28. decembra 1991) je v prvem 
odstavku 1. člena določil, da je treba določbe predpisov, ki 
niso v skladu z ustavo republike Slovenije, z njo uskladiti 
najkasneje do 31/12-1993. 

V prvem letu po sprejemu ustave se je ta uporabljala nepo- 
sredno v vseh določbah, ki to omogočajo in pri sprejemanju 
novih zakonov. S posameznimi novimi zakoni je bila hkrati 
odpravljena še podaljšana veljavnost tudi posameznih predpi- 
sov bivše SFRJ. Obseg nove državne zakonodaje je bil v tem 
letu relativno majhen zaradi zapletenega trodomnega odloča- 
nja, zamenjave vlade in volitev v Državni zbor ob koncu leta 
1992. Državni zbor je v prvih šestih mesecih mandata sprejel 
prek 100 zakonov, od katerih je bila večina v postopku že 
v prejšnji republiški skupščini. Vsi ti zakoni so sprejeti kot 
nova državna zakonodaja v skladu z novo ustavo. Kljub tako 
Intenzivnemu zakonodajnemu delu ni mogoče pričakovati, da 
bi bilo v jesenskem zasedanju Državnega zbora mogoče spre- 
jeti oziroma z ustavo Republike Slovenije uskladiti vso zako- 
nodajo. To velja tako za celotno nadomestitev zakonodaje 
bivše SFRJ z lastnimi predpisi države Slovenije, vključno 
z ratifikacijami številnih mednarodnih sporazumov in pogodb, 
kot za veljavno zakonodajo Republike Slovenije, ki je bila 
sprejeta pred ustavo. Vpogled v ta vprašanja je razviden iz 
analitičnega gradiva, ki ga je pripravila služba za zakonodajo 
Vlade Republike Slovenije v sodelovanju s Sekretariatom za 
zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora. 
Iz tega gradiva je razvidno, da zahtevnega dela usklajevanja 
z ustavo glede na realno zmogljivost Državnega zbora v letoš- 
njem jesenskem zasedanju ne bo mogoče opraviti. Prav tako 
je potrebno upoštevati, da bi usklajevanje zakonodaje 
v časovni stiski lahko vplivalo na kvaliteto sprejetih predpisov. 
Ker je treba dati prednost kvaliteti in trajnosti zakonodaje In 
s tem ustavnega in pravnega sistema v celoti je smotrno, da se 
navedeni rok v ustavnem zakonu podaljša. 

Če roka za usklajevanje predpisov z ustavo ob takem stanju 
ne bi podaljšali, bi s tem hkrati molče pustili v veljavi in 
uporabi neustavne predpise oziroma njihove posamezne neu- 
stavne določbe, kar bi ob veljavni novi ustavi povzročalo 

pravno zmedo in pravno nestabilnost ter številne nejasnosti in 
spore pri njihovi uporabi v praksi. 
Državni zbor na 15. seji ni sprejel predloga ustavnega zakona 
o spremembi ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike 
Slovenije, ki ga je na podlagi predloga skupine poslancev za 
začetek postopka za spremembo ustavnega zakona z dne 30/ 
7-93 pripravil Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve na 
podlagi odločitve Državnega zbora z dne 29/10-93, da sprejme 
predlog za začetek postopka. 

Ker bi bila z nesprejetjem podaljšanih rokov prekinjena ustav- 
nopravna kontinuiteta, bi nastopilo stanje, navedeno v tem 
predlogu med razlogi za začetek postopka. Ker je 16. seja 
Državnega zbora zadnja v tem letu, je potrebno skrajšati roke 
za obravnavo tega predloga in za predložitev predloga ustav- 
nega zakona. Državni zbor bi kot ustavodajalec in zakonoda- 
jalec s sprejetjem tega zakona zagotovil spoštovanje načel 
ustavnosti in zakonitosti, določenih z ustavo Republike Slove- 
nije. 

Državni zbor naj na 16. seji (17. do 23. 1993) sprejem 

PREDLOG 

1. da se začne postopek za spremembo 1. odst. 1. člena 
ustavnega zakona za izvedbo ustave Republike Slovenije. 

2. da se rok za uskladitev določb predpisov z ustavo Repu- 
blike Slovenije spremeni oziroma podaljša do 31/12-1994, 
razen predpisov s področja državne uprave, ki jih je potrebno 
uskladiti do 30/6-1994. 

3. da naloži Sekretariatu za zakonodajo in pravne zadeve 
Državnega zbora, da za nadaljevanje 16. seje Državnega zbora 
pripravi besedilo predloga za spremembo ustavnega zakona 
za izvedbo ustave Republike Slovenije, da bi Državni zbor 
lahko razglasil spremembo pred iztekom roka iz veljavnega 
ustavnega zakona. 

1. Vladimir TOPLER, l.r. 
2. Leo ŠEŠERKO, l.r. 
3. Peter TANCIG, l.r. 
4. Ja.nko PREDAN, l.r. 
5. Jožef ŠKOLČ, l.r. 
6. Janez JANČAR, l.r. ! 

7. Tone PERŠAK, l.r. , 
8. Jože LENIČ, l.r. 
9. Marjan ŠETINC, l.r. 

10. Roberto BATTELLI, l.r. 
11. Vitodrag PUKL, l.r. 
12. Ivo HVALICA, l.r. 

13. Jadranka ŠTURM KOCJAN, l.r. 
14. Mateja KOŽUH NOVAK, l.r. 
15. Rudi MOGE, l.r. 
16. Maks LAVRINC, l.r. 
17. Dimitrij RUPEL, l.r. 
18. Branko JANC, l.r. 
19. Jože JAGODNIK, l.r. 
20. Tone PARTLJIČ, l.r. 
21. Lev KREFT, l.r. 
22. Tone ANDERLIČ, l.r. 
23. Herman RIGELNIK, l.r. 
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Predlog zakona o SPREMEMBI ZAKONA O PROMETNEM DAVKU 

- EPA 461 - HITRI POSTOPEK 

POSLANSKA SKUPINA 
ZDRUŽENE LISTE 

Predlagatelj: 
mag. Janez KOCIJANČIČ, l.r. 
Breda PEČAN, I, r. 
poslanca Državnega zbora 

Na podlagi 174. In 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije podpisana poslanca predlagata 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O PROMET- 
NEM DAVKU, ki ga pošiljamo v obravnavo In sprejem. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagata, da ga državni zbor obravnava in 
sprejme po hitrem postopku. 

To Je nujno zaradi tega, ker zakon o prometnem davku zmanj- 
šuje davčno stopnjo pri prometu osebnih avtomobilov z vgra- 
jenim katalizatorjem za uporabo neosvinčenega bencina le do 
1. 1. 1994, iz ekoloških razlogov pa bi bilo veljavnost te 
olajšave nujno potrebno podaljšati še za celotno 1994. leto. 

V skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora bosta pri 
delu delovnih teles kot predstavnika predlagatelja sodelovala 
poslanca mag. Janez Kocijančič in Breda Pečan. 

Predlog zakona o spremembah zakona o prometnem davku   

dosedanjo rešitev, ne bo Imela finančnih posledic v prora- 
čunu. I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 8PREJEM ZAKONA 

Zakon o prometnem davku, kije začel veljati od 1. 2.1992, je 
v tarifnem delu prometnega davka, v tarifi št. 4, pri prometu 
osebnih avtomobilov z vgrajenim katalizatorjem za uporabo 
neosvinčenega bencina, zmanjšal davčno stopnjo za 20% In 
sicer do 1. 1. 1994. Razlogi za to olajšavo so bili ekološke 
narave In naj bi motivirali ter vzpodbujali voznike k člmvečjl 
uporabi neosvinčenega bencina. Ti razlogi so še vedno aktu- 
alni, zato je temeljni cilj tega zakona, da se taka zakonska 
olajšava podaljša vsaj še za eno leto, v pričakovanju, da bodo 
v tem času sprejeti predpisi, ki bodo postopno uvedli obvezno 
uporabo avtomobilov s katalizatorji. 

II. FINANČNE P08LEDICE: 

Predlagana sprememba zakona o prometnem davku, glede na 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Tarifah prometnega davka Zakona o prometnem davku (Ur. 
I. RS, št. 4/92) se v Tarifi št. 4, v drugem odstavku prve točke, 
datum 1.1.1994 nadomesti z datumom 1.1.1995. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Parlament Republike Slovenije Je 22. 1. 1992 sprejel zakon 
o prometnem davku, s katerim le določeno, da Imajo vozila 
z vgrajenim katalizatorjem nižji prometni davek In to do 1. 1. 
1994. MlSljeno je bilo, da bi do tega roka sprejeli predpise, 
s katerimi bi katalizator postal obvezna oprema avtomobilov. 
To narekujejo ekoloikl razlogi In pri prometu osebnih avto- 
mobilov bi moralo biti vse več takih z vgrajenim katalizatorjem 

za uporabo neosvinčenega bencina. Sedaj se v Sloveniji žal 
ie vedno proda cca 70% vozil brez katalizatorjev. 
Zato predlagatelja meniva, da bi moral Državni zbor podaljSatl 
veljavnost sedanje zakonske reiltve, ki zmanliuje davčno 
stopnjo za uporabo neosvinčenega bencina. Predlagava, da 
se ta rok podaljia do 1. 1. 1995, v tem času pa predlaga 
reiltve, s katerimi bodo katalizatorji v Sloveniji obvezni. 
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Predlog zakona o DOLOČITVI VIŠINE INVALIDSKIH IN VETERANSKIH 

PREJEMKOV ZA LETO 1994 - EPA 462 - HITRI POSTOPEK 

Predlog zakona o določitvi višine invalidskih in veteranskih prejemkov za leto 1994 

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 9. decembra 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOLOČITVI VIŠINE INVALID- 
SKIH IN VETERANSKIH PREJEMKOV ZA LETO 1994, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo po hitrem postopku na 
podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije za decembrsko zasedanje zbora. 
Postopek za spremembo veljavnosti zveznega zakona 
o temeljnih pravicah vojaških Invalidov In družin padlih 
borcev, ki se uporablja za izračun osnov za določitev 
invalidnih in drugih prejemkov, ni bil mogoč do pridobitve 
poprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji v letu 1993 
za tretje tromesečje. Zaradi pravočasne premostitve pre- 
hoda veljavnega zakona na novi sistem usklajevanja soci- 
alnih transferov Je nujno zadržati raven prejemkov In dru- 
fih izplačil iz meseca decembra 1993 oziroma tega leta. 

o omogoči edino sprejem zakona z veljavnostjo od 1/1- 
1994. V nasprotnem primeru bi nove odmere osnov od 1/1- 
1994 na podlagi veljavne zakonodaje bistveno odstopale 
od že sprejetih okvirov proračunskega memoranduma za 

leto 1994 (Uradni list RS, ŠT. 64/93). Ker gre za pomembno 
razliko v obsegu proračunskih sredstev menimo, da so 
izpolnjeni pogoji poslovnika Državnega zbora za obrav- 
navo po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije Je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije In na podlagi 176. In 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino In socialne 
zadeve, 

- Janko S. Stušek, državni sekretar v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 

- Jana KNAFLIČ, pomočnica ministrice za delo, družino 
in socialne zadeve, 

- Jasna KISOVEC, svetovalka ministrice za delo, družino 
in socialne zadeve. 

UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Republika Slovenija v 18. členu Ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 1/91-1, v nadaljnjem bese- 
dilu: ustavni zakon) zagotavlja varstvo pravic borcev, vojaških 
Invalidov in članov družin padlih borcev s stalnim prebivališ- 
čem v Republiki Sloveniji ter borcev, vojaških Invalidov in 
članov družin padlih borcev NOV Jugoslavije v Deželi Furlanijl 
- Julijski Krajini v Republiki Italiji in v Deželi Koroški v Repu- 
bliki Avstriji, v obsegu In pod pogoji, ki so jih do uveljavitve 
tega zakona določali predpisi SFRJ. 

Po 4. členu Ustavnega zakona se do Izdaje ustreznih predpi- 
sov Republike Slovenije v Republiki Sloveniji smiselno upo- 
rabljajo kot republiški predpisi tisti zvezni predpisi, ki so 
veljali v Republiki Sloveniji ob uveljavitvi tega zakona, kolikor 
ne nasprotujejo pravnemu redu Republike Slovenije In kolikor 
ni s tem zakonom drugače določeno. Pristojnosti, ki so jih 
imeli po navedenih predpisih organi in organizacije SFRJ, 
preidejo v skladu s tem zakonom na organe in organizacije 
Republike Slovenije. 

Po določbi drugega odstavka 32. člena zakona o temeljnih 
pravicah vojaških invalidov In družin padlih borcev (Ur. list 
SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 In 42/90) se 
mesečni znesek osebne invalidnine vojaškega Invalida I. sku- 
pine, ki predstavlja osnovo za odmero tudi drugih pravic 
vojaških Invalidov oz. družinskih članov po tem zakonu, 
odmeri v višini povprečnega mesečnega osebnega dohodka 
v SFRJ Iz predhodnega leta, povečanega za 80%. S smiselno 
uporabo navedene določbe, torej z uporabo povprečne 
mesečne plače v Republiki Sloveniji Iz leta 1993, bi bilo 
potrebno s 1.1.1994 zvišati osebno invalidnino I. skupine od 
sedanjih 60.177,78 SIT na 81.050,40 SIT, če upoštevamo 
uradni podatek Zavoda Republike Slovenije za statistiko 
o višini povprečne mesečne neto plače v Republiki Sloveniji 
v prvih devetih mesecih letošnjega leta. To pa predstavlja kar 
34,68 odstotni porast na sedaj veljavne zneske v letu 1993 ali 
336,23 odstotni glede na Izhodiščni znesek invalidnine v pre- 
teklem letu. 

Prav tako bi bilo po določbah zakona o temeljnih pravicah 
odlikovancev z redom narodnega heroja (Uradni list SFRJ, št. 
67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 67/81, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 
42/90), zakona o temeljnih pravicah Imetnikov »Partizanske 
spomenice 1941« (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 40/73, 33/76, 32/ 
81, 68/81, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 In 42/90) in zakona 
o temeljnih pravicah borcev španske narodnosvobodilne in 
revolucionarne vojne 1936 - 1939 (Uradni list SFRJ, št. 67/72, 
40/73, 33/76, 32/81, 68/81, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90) 
potrebno s 1.1.1994 na novo določiti stalni mesečni denarni 
prejemek narodnih herojev oziroma osnovo za odmero stal- 
nega mesečnega denarnega prejemka Imetnikov partizanske 
spomenice in španskim borcem v višini povprečne mesečne 
plače v Republiki Sloveniji Iz leta 1993, povečane za 30%. 
Letni denarni prejemek narodnih herojev oziroma letni 
denarni prejemek za rekreacijo imetnikov partizanske spome- 
nice in španskih borcev bi bilo potrebno za leto 1994 določiti 
v višini povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji Iz 
predhodnega trimesečja, povečanega za 25% oziroma iz zad- 
njega trimesečja 1993. leta, povečanega za 13%. Povračilo 
stroškov za pogreb narodnega heroja oziroma pogrebnino po 
umrlih imetnikih partizanske spomenice In španskih borcih 
pa bi bilo potrebno v letu 1994 odmerjati v višini petih (po 
umrlih narodnih herojih) oziroma treh povprečnih mesečnih 
plač v Republiki Sloveniji iz predhodnega trimesečja. 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Zaradi uskladitev z Ustavo Republike Slovenije so v pripravi 
novi predpisi o varstvu vojaških Invalidov In veteranov, s kate- 
rimi bodo urejene tudi pravice, ki so jih državljani Republike 
Slovenije pridobili po dosedanjih zveznih predpisih o temelj- 
nih pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev, o odli- 
kovancih z redom »Narodnega heroja«, o nosilcih »Partizan- 
ske spomenice 1941« In borcih španske narodno osvobodilne 
in revolucionarne vojne 1936-1939. Te pravice bodo določene 
v skladu z 18. členom ustavnega zakona za izvedbo temeljne 
listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
(Ur. list št. 1/91) v obsegu In pod pogoji, kot so jih določali 
zvezni predpisi, veljavni do 25. 6. 1991 s tem, da bosta višina 
prejemkov In način usklajevanja prilagojena ekonomskim ter 
socialnim razmeram v Republiki Sloveniji. Iz tega razloga je 
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nujno do sprejema novih zakonov na navedenem področju 
ohraniti osnove za izračun pravic na ravni decembra 1993. 

Zaradi predvidenega precejšnjega zvišanja osnove za odmero 
invalidskih prejemkov po 1. 1. 1994 in na drugi strani zaradi 
možnega znižanja osnove za odmero na podlagi zajamčene 
plače po predlogu novega zakona o vojnih invalidih predla- 
gamo, da se v letu 1994 ne opravi redna letna odmera osebne 
invalidnine vojaškega invalida I. skupine do uveljavitve 
novega zakona o vojnih invalidih in da do tedaj veljajo zneski 
invalidnin, veljavni decembra 1993, ki se usklajujejo po dolo- 
čilih prevzetega zveznega zakona. 

Isto velja za stalni mesečni denarni prejemek po predpisih 
o temeljnih pravicah imetnikov partizanske spomenice, 
narodnih herojev in španskih borcev. 

Letni denarni prejemek za rekreacijo naj bi se za leto 1994 
določil v enakem znesku kot za leto 1993, pogrebnina ozi- 
roma povračilo stroškov za pogreb narodnega heroja pa naj 
bi se prav tako zadržala na ravni iz decembra 1993. 

III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Ocenjujemo, da bi se s sprejemom predloga zakona prora- 
čunska poraba do uveljavitve zakona o vojnih invalidih ozi- 
roma zakona o vojnih veteranih zmanjšala za 76 do 81 milijo- 
nov SIT mesečno. 

BESEDILO ČLENOV 
1.£len 

Osebna invalidnina, dodatek za postrežbo in tujo pomoč, 
ortopedski dodatek, družinska invalidnina in povečana dru- 
žinska invalidnina, priznane po predpisih o vojaških invalidih 
in pravicah družin padlih borcev, o civilnih invalidih vojne in 
o žrtvah vojaške agresije na Republiko Slovenijo 1991, se 
v letu 1994 do uskladitve teh predpisov z Ustavo Republike 
Slovenije določijo tako, da se zneski teh prejemkov iz decem- 
bra 1993 usklajujejo z odstotkom porasta zajamčene plače. 

2. člen 
Stalni mesečni denarni prejemek oziroma osnova za odmero 
tega prejemka, letni denarni prejemek, letni denarni prejemek 
za rekreacijo, povračilo stroškov za pogreb in pogrebnina po 
predpisih o temeljnih pravicah odlikovancev z redom narod- 
nega heroja, Imetnikov »Partizanske spomenice 1941« borcev 
španske narodnoosvobodilne in revolucionarne vojne 1936- 
1939, se v letu 1994 do uskladitve teh predpisov z Ustavo 
Republike Slovenije določijo v višini iz decembra 1993, s tem, 
da se stalni mesečni denarni prejemek oziroma osnova za 
njegovo odmero uskladi po prejšnjem členu. 

3. člen 
Ta zakon začne veljati 1. januarja 1994. 

V predlogu zakona je predlagano, da se v letu 1994 mesečni 
znesek osebne invalidnine vojaškega invalida I. skupine, ki 
predstavlja tudi osnovo za odmero ostalih invalidskih prejem- 
kov, ne določi v višini povprečne mesečne plače v Republiki 
Sloveniji Iz predhodnega leta, povečane za 80%, temeljnih 
pravicah vojaških invalidov in družin padlih borcev (Ur. list 
SFRJ, št. 68/81, 41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90). Tudi 
invalidnine in drugi prejemki civilnih invalidov vojne in žrtev 
vojaške agresije se določajo in realizirajo na podlagi navede- 
nega zakona. 

Kot osnova za odmero invalidskih prejemkov od 1. januarja 
1994 bi se upošteval mesečni znesek osebne invalidnine voja- 
škega invalida I. skupine, veljaven decembra 1993. Tako dolo- 
čeni zneski invalidskih prejemkov bi se do uveljavitve zakona 
o vojnih invalidih, ki bi na novo določil osnovo za odmero 

invalidskih prejemkov, usklajevali na osnovi zajamčene plače, 
ki bi zagotavljala normalnejši prehod na nov sistem valoriza- 
cije socialnih transferov. 

Prav tako naj bi se na novo ne odmerjal stalni mesečni 
denarni prejemek po zakonu o temeljnih pravicah imetnikov 
»Partizanske spomenice 1941« (Ur. list SFRJ, št. 67/72, 40,73 
33/76, 32/81, 67/81, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in narodnega 
heroja (Ur. list SFRJ. št. 67/72, 21/74, 33/76, 32/81, 68/81, 75/ 
85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90) v višini povprečne mesečne 
plače iz leta 1993, povečane za 30%, temveč naj bi se v letu 
1994 le usklajevali zneski stalnega mesečnega denarnega 
prejemka iz decembra 1993. V enaki višini kot v letu 1993 naj 
bi se določil letni denarni prejemek za rekreacijo, pogrebnina 
po umrlih narodnih herojih, imetnikih partizanske spomenice 
in španskih borcih pa naj bi se zadržala na ravni Iz decembra 
1993. 

8 poročevalec 



Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN ČEŠKO REPUBLIKO O PODPORI IN ZAŠČITI INVESTICIJ 

- EPA 451 - HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 2/12-1993 
določila besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN ČEŠKO REPUBLIKO 
O PODPORI IN ZAŠČITI INVESTICIJ, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles 
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 

- mag. Vojka RAVĐAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj. 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Češko 
Republiko o podpori in zaščiti investicij  

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Češko 
republiko o podpori in zaščiti investicij, podpisan v Pragi 4. 
maja 1993. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in češkem jeziku glasi: 

SPORAZUM MED REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN 
ČEŠKO REPUBLIKO O PODPORI IN ZAŠČITI 
INVESTICIJ 

Republika Slovenija in Češka Republika (v nadaljnjem bese- 
dilu »pogodbeni stranki«) sta se 

v želji intenzivirati gospodarsko sodelovanje v vzajemno 
korist obeh držav, 

s ciljem, da bi spodbudili in ustvarili ugodne pogoje za vlaga- 
nja investitorjev ene države na ozemlju druge države 

in 

z zavestjo, da podpora in vzajemna zaščita investicij v skladu 
s tem sporazumom spodbujata poslovne pobude za vlaganja 

dogovorili naslednje: 

1. član 

DEFINICIJE 

V tem sporazumu posamezni izrazi pomenijo naslednje: 

1. Izraz »investicija« pomeni vsako vrsto premoženja, ki ga 
investitor ene pogodbene stranke investira na ozemlju druge, 
in sicer v skladu z njenimi zakoni in predpisi, ter med drugimi 
vključuje predvsem ne pa izrecno: 

(a) premičnine in nepremičnine ter druge lastninske pravice, 
kot so hipoteke, zaplembene pravice, poroštva ter podobne 
pravice; 

(b) delnice in obveznice podjetij ali druge oblike udeležbe 
v podjetju; 

(c) denarne terjatve ali pravice od marsikatere dejavnosti, ki 

ima gospodarsko vrednost in je v zvezi z investicijo; 

(d) intelektualno lastnino vključno z avtorskimi pravicami, 
zaščitnimi znaki, patenti, industrijskimi modeli, tehničnimi 
postopki, znanjem in izkušnjami, poslovnimi skrivnostmi, 
imeni firm in poslovno vrednostjo firme povezanih z investi- 
cijo; 

(e) kakršnokoli zakonsko ali pogodbeno pravico, licenco ali 
dovoljenje, vključno s koncesijami za iskanje, izkopavanje, 
obdelovanje ali izkoriščanje naravnih virov. 

Kakršnakoli sprememba oblike, v kateri se premoženje inve- 
stira, ne vpliva na njegovo klasifikacijo kot investicije. 

2. Pojem »investitor« pomeni katerokoli fizično ali pravno 
osebo, ki investira na ozemlju druge pogodbene stranke. 

(a) Pojem »fizična oseba« pomeni katerokoli fizično osebo, ki 
ima državljanstvo ene ali druge pogodbene stranke po njeni 
zakonodaji. 

(b) Pojem »pravna oseba« pomeni v odnosu do ene ali druge 
pogodbene stranke katerokoli osebo ali organizacijo, usta- 
novljeno in priznano kot pravno osebo v skladu z njenimi 
zakoni. 

3. Pojem »dohodki« pomeni vrednosti ustvarjene z investicijo 
in vključuje predvsem ne pa izrecno dobiček, obresti, kapi- 
talni prirast, delnice, dividende, licenčnine ali druga plačila. 

4. Pojem »ozemlje« pomeni z ozirom na vsako pogodbeno 
stranko ozemlje pod njeno suverenostjo, kakor tudi teritori- 
alne vode in podmorsko ozemlje, nad katerim ima ta pogod- 
bena stranka v skladu z mednarodnim pravom suvereno pra- 
vice in jurisdikcijo. 

2. člen 

PODPORA IN ZAŠČITA INVESTICIJ 

Vsaka pogodbena stranka bo podpirala in ustvarjala ugodne 
pogoje za investitorje druge pogodbene stranke, da bi investi- 
rali na njenem ozemlju in bo take investicije dopuščala 
v skladu s svojim pravnim redom. 

Investicije investitorjev ene ali druge pogodbene strani bodo 
imele vedno zagotovljeno korektno in pravično obravnavanje 
investicij in bodo na ozemlju druge pogodbene stranke 
deležne polne zaščite in varstva. 
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3. člen 

NACIONALNI TRETMAN IN STATUS DRŽAVE 
Z NAJVEČJIMI UGODNOSTMI 

1. Vsaka pogodbena stranka bo na svojem ozemlju ravnala 
z Investicijami in dobički investitorjev druge pogodbene 
stranke na korekten in pravičen način, ki ne bo manj ugoden 
kot za investicije ali dobičke svojih lastnih investitorjev ali 
Investicije In dobičke Investitorjev katerekoli tretje države. 

2. Vsaka pogodbena stranka bo na svojem ozemlju ravnala 
z investitorji druge pogodbene stranke, kar zadeva upravlja- 
nje, vzdrževanje, uporabo, izkoriščanje ali razpolaganje z nji- 
hovo investicijo na korekten in pravičen način, ki ne bo manj 
ugoden kot za svoje lastne Investitorje ali investitorje katere- 
koli tretje države. 

3. Določba iz 1. in 2. odstavka tega člena nI mogoče razlagati 
tako, da obvezujejo eno pogodbeno stranko, da ponudi inve- 
stitorjem druge pogodbene stranke tako ravnanje, ugodnosti 
ali privilegije, ki jih ena pogodbena stranka lahko nudi po: 

(a) carinski uniji ali coni proste trgovine ali monetarni uniji ali 
podobnem mednarodnem sporazumu, ki vodi k takim unijam 
ali Institucijam ali drugim oblikam regionalnega sodelovanja, 
v katerih pogodbena stranka je ali lahko je udeležna; ali 

(b) mednarodnem sporazumu ali dogovoru, ki se v celoti ali 
pretežno nanaša na obdavčevanje. 

4. člen 

NADOMESTILO ZA ŠKODO ALI IZGUBO 

1. Vlaganja investitorjev ene in druge pogodbene stranke se 
ob izgubi ali škodi zaradi vojne, oboroženega spopada, izred- 
nega stanja, nemirov, vstaje, upora ali drugih podobnih stanj 
na ozemlju druge pogodbene stranke, kar zadeva odškod- 
nino, zavarovanje pred izgubo, kompenzacijo ali druge porav- 
nave, ne bodo obravnavala manj ugodno kot vlaganja njenih 
lastnih investitorjev ali Investitorjev kakšne tretje države. 

2. Za škodo ali Izgubo bo zagotovljena pravična In ustrezna 
odškodnina med časom zasega ali kot posledica uničenega 
premoženja. Iz tega Izhajajoče plačilo bo mogoče nemudoma 
prosto konvertlblratl in prosto transformirati. 

S. člen 

RAZLASTITEV 

1. Investicije investitorjev ene ali druge pogodbene stranke se 
ne bodo nacionalizirale, razlastile ali ne bodo odvisne od 
ukrepov, podobnih nacionalizaciji ali razlastitvi (v nadaljnjem 
besedilu razlastitev) na ozemlju druge pogodbene stranke 
razen, če bi to bilo v javnem interesu. Razlastitev je treba 
izvesti zakonito, nepristransko in za takojšnjo ustrezno In 
učinkovito odškodnino. Odškodnina bo predstavljala tržno 
vrednost razlaščene Investicije tik pred razlastitvijo ali pred 
tem, ko je planirana razlastitev postala javno znana. Odškod- 
nina bo vsebovala obresti od datuma razlastitve do datuma 
plačila. Obresti bodo obračunane po tekočI obrestni meri, 
veljavni v času in kraju. Odškodnina bo plačana brez zamude 
in bo prosto konvertirana in trasferirana. 

2. Prizadeti investitor Ima pravico zaprositi za takojšnjo pre- 
učitev svojega primera In za ovrednotenje svoje investicije 
sodne ali druge neodvisne organe pogodbene stranke 
v skladu z načeli navedenimi v tem členu. 

3. Določba 1. odstavka tega člena se nanaša tudi na primere, 
ko pogodbena stranka razlasti aktivo družbe, ki je bila regi- 
strirana ali ustanovljena v skladu z veljavnim pravnim redom 
kjerkoli na ozemlju ene pogodbene stranke in v katerem so 
investitorji druge pogodbene stranke lastniki delnic. 

6. člen 

PRENOSI 

1. Pogodbeni stranki bosta zagotavljali prenos plačil, ki se 
nanašajo na investicije in dohodke od investicij. Prenosi bodo 
prosti v konvertibilni valuti brez neumestnih omejitev in 
odloga pod pogojem, da je investitor poravnal vse zapadle 
finančne obveznosti do pogodbene stranke, kjer Je bila ozi- 
roma se realizira investicija. Investitorji bodo lahko med dru- 
gim prenesli predvsem: 

(a) glavnico In dodatna sredstva za vzdrževanje ali povečanje 
investicije; 

(b) dobiček, obresti, dividende In drug tekočI dohodek; 

(c) vsote za poravnavo posojil In kreditov vključno z obrestmi; 

(d) licenčnlne In druga plačila; 

(e) iztržek od prodaje ali likvidacija investicije; 

(f) zaslužke fizičnih oseb druge popgodbene stranke za delo 
In storitve, ki so jih opravile v zvezi z Investicijo. 

2. V tem sporazumu bodo, če ne bo drugače določeno, za 
uradne menjalne tečaje veljali enaki tečaji kot za tekoče 
transakcije na dan prenosa. 

7. člen 

PRENOS PRAVIC 
(8UBROGACIJA) 

1. Če ena od pogodbenih strank ali njena pooblaščena agen- 
cija Izvrši plačilo svojemu lastnemu investitorju v okviru 
garancije, ki Jo je dala za kakšno investicijo na ozemlju druge 
pogodbene stranke, bo druga pogodbena stranka: 

(a) priznala odstop pravic ali terjatev Investitorja do pogod- 
bene stanke ali od nje pooblaščene agencije v skladu z zako- 
nodajo, ki ureja transakcije v tej državi, ter 

(b) priznala, da je prva pogodbena stranka ali od nje pooblaš- 
čena agencija na podlagi prenosa pravic iz garancije upravi- 
čena uresničevati pravice in uveljavljati terjatve tega investi- 
torja in bo sprejela obveznosti, ki se nanašajo na investicijo. 
2. Prenešene pravice ali zahtevki ne bodo presegli prvotnih 
pravic ali zahtevkov investitorjev. 

8. člen 

REŠEVANJE INVESTICIJSKIH SPOROV MED POGODBENO 
STRANKO IN INVESTITORJEM DRUGE POGODBENE 

STRANKE 

1. Vse morebitne spore med investitorjem ene pogodbene 
stranke In drugo pogodbeno stranko v zvezi z investicijo na 
ozemlju te druge pogodbene stranke, bosta stranki reševali 
z dogovarjanjem. 
2. Če spor med investitorjem ene pogodbene stranke In drugo 
pogodbeno stranko po šestih mesecih ne bo rešen, bo investi- 
tor imel pravico spor predložiti v reševanje: 
(a) Mednarodnemu centru za reševanje Investicijskih sporov 
(ICSID), sklicujoč se na določbe Konvencije o reševanju inve- 
sticijskih sporov med državami in državljani drugih držav, ki je 
bila odprta za podpis v VVashingtonu D. C. 18. marca 1965, če 
sta pogodbeni stranki pristopili k tej Konvenciji; ali 
(b) razsodniku ali mednarodnemu razsodišču, ustanovlje- 
nemu za ta namen v skladu s Pravilnikom o arbitraži Komisije 
Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo (UNCI- 
TRAL). 
Stranki v sporu se lahko pisno dogovorita, da bosta omenjeni 
Pravilnik spremenili. Odločitev razsodišča je končna in za 
stranki v sporu zavezujoča. 
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9. član 

REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENIMA STRANKAMA 

1. Spore med pogodbenima strankama, nastale pri tolmače- 
nju ali uporabi tega sporazuma, bosta stranki, če bo to ie 
mogoče, reševali sporazumno z dogovarjanjem po diplomat- 
ski poti. 

2, če spora ne bosta mogli rešiti v Šestih mesecih, bo na 
zahtevo ene ali druge pogodbene stranke spor poslan v reše- 
vanje arbitražnemu sodišču v skladu z določbami tega člena. 

3- Arbitražno sodišče bo ob vsakem posameznem primeru 
delovalo takole: v dveh mesecih od prejema zahtevka po 
arbitraži bo vsaka pogodbena stranka Imenovala po enega 
člana razsodišča. Ta dva člana bosta zatem izbrala državljana 
neke tretje države, ki bo s soglasjem obeh pogodbenih strank 
imenovan za predsednika razsodišča (v nadaljnjem besedilu 
»predsednik«). Predsednik bo imenovan v treh mesecih od 
datuma Imenovanja drugih dveh članov. 

4. Če potrebna imenovanja ne bodo opravljena v rokih, dolo- 
čenih v 3. odstavku tega člena, se stranki lahko obrneta na 
Sredsednika Mednarodnega sodišča, da opravi Imenovanja, 

e je predsednik državljan katere od pogodbenih strank ali 
sicer ne more sprejeti omenjene funkcije, stranki pozoveta 
predsednika, da opravi imenovanja. Če je tudi predsednik 
državljan katere od pogodbenih strank ali ne more sprejeti 
omenjene funkcije, se povabi najstarejši v funkciji člana Med- 
narodnega sodišča, ki nI državljan katere od pogodbenih 
strank, da opravi imenovanja. 

5. Arbitražo sodišče odloča z večino glasov. Njegov sklep je 
zavezujoč. Vsaka pogodbena stranka krije stroške svojega 
razsodnika in zastopstva v arbitražnih postopkih; stroške 
predsednika in preostale stroške si obe pogodbeni stranki 
enakopravno razdelita. Arbitražno sodišče samo določi svoj 
postopek. 

10. člen 

UPORABA DRUOIH DOLOČB TER POSEBNE 0BVEZN08TI 

1. če kakšno zadevo urejata hkrati ta sporazum In še kakšna 
mednarodna pogodba, h kateri sta pristopili pogodbeni 
stranki, lahko za vsako od pogodbenih strank ali njene inve- 
stitorje, ki investirajo na ozemlju druge pogodbene stranke, 
veljajo od primera do primera najugodnejše določbe. 

2. Če je na podlagi zakonov, predpisov ali posebnih pogodb 
ena od pogodbenih strank sprejela ugodnejše pogoje za 
Investitorje druge pogodbene stranke, kot pa jih ponuja ta 
sporazum, jim Je treba omogočiti ta ugodnejši način. 

11. člen 

ODNOS MED POGODBENIMA STRANKAMA 
Ta sporazum velja ne glede na to ali med pogodbenima 
strankama obstajajo diplomatski ali konzularni odnosi. 

12. člen 
UPORABA TEGA SPORAZUMA 

Določbe tega sporazuma se bodo uporabljale za bodoče 
Investicije investitorjev ene pogodbene stranke na ozemlju 
druge pogodbene stranke in tudi za obstoječe investicije ob 
uveljavitvi tega sporazuma. 

13. člen 
VELJAVNOST, TRAJANJE, PRENEHANJE 

1. Ta sporazum začne veljati naslednji dan po izmenjavi not, 
s katerima se pogodbeni stranki medsebojno obvestita, da so 
Izpolnjene formalnosti, določene v njunih zakonodajah za 
uveljavitev sporazuma. 
2. Ta sporazum bo veljal deset let in se bo avtomatično 
podaljšal vsakič za 10 let, če ena ali druga pogodbena stranka 
ne bo v enem letu pred Iztekom začetnega ali kateregakoli 
kasnejšega roka veljavnosti pisno obvestila drugo o svoji 
nameri, da prekine sporazum. 
3. Za Investicije opravljene pred iztekom tega sporazuma, se 
bodo določbe tega sporazuma še naprej uporabljale deset let 
od prenehanja veljavnosti dalje. 
V dokaz tega so spodaj podpisani redno pooblaščeni podpi- 
sali ta sporazum. 

Sporazum je napisan v Pragi dne 4. maja 1993 v dvojniku 
v slovenskem in češkem jeziku in sta obe besedili enako 
verodostojni. 
VIMENU 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Mitja Gaspari l.r. 

VIMENU 
ČEŠKE REPUBLIKE 

Ivan KočArnfk l.r. 

OPOMBA: sledi tekat sporazuma v češkem Jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum je bil podpisan 4. maja 1993 v Pragi, veljati pa 
začne naslednji dan po Izmenjavi not, s katerima se pogod- 
beni stranki medsebojno obvestita, da so Izpolnjene formal- 
nosti, določene v njunih zakonodajah za uveljavitev spora- 
zuma. Sporazum bo veljal deset let In se bo avtomatično 
podaljial vsakič za deset let, če ena ali druga pogodbena 
Stranka ne bo v enem letu pred Iztekom začetnega ali kasnej- 
Sega roka veljavnosti pisno obvestila drugo o svoji nameri, da 
prekine sporazum. 

Sporazum vsebuje potrebne elemente za Intenzivnejše 
gospodarsko sodelovanje med državama, posebno za Investi- 
cije pravnih In fizičnih oseb ene pogodbenice na ozemlju 

druge pogodbenice ter za spodbujanje In vzajemno zaSčIto 
Investicij, ki bodo prispevale k pospeševanju poslovnih vezi In 
gospodarskega razvoja obeh držav. Vsebuje tudi določbe 
o nacionalnem tretmanu In tretmanu največjih ugodnosti, 
o kompenzaciji Škode In Izgub, o razlastitvah, prenosih plačil 
In subrogacljl, ter o reSevanju sporov med Investitorji In med 
pogodbenicama. 
Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slove- 
nije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah. 
Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih 
predpisov in tudi ne dodatnih proračunskih sredstev. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN ZVEZNO REPUBLIKO NEMČIJO O SPODBUJANJU IN 

VZAJEMNI ZAŠČITI INVESTICIJ, S PROTOKOLOM 

- EPA 453— HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 2/12-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN ZVEZNO REPUBLIKO NEM- 
ČIJO O SPODBUJANJU IN VZAJEMNI ZAŠČITI INVESTI- 
CIJ, S PROTOKOLOM, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles 
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 

- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj. 

Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Zvezno Republiko 
Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij s protokolom   

1. člen 

Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Zvezno 
republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti investi- 
cij, s protokolom in izmenjanimi pismi, podpisana v Ljubljani 
28. oktobra 1993. 

2. člen 

Pogodba s protokolom in izmenjanimi pismi se v slovenskem 
in nemškem jeziku glasi: 

Republika Slovenija 
in 
Zvezna republika Nemčija 
sta 

z željo, da bi poglobili gospodarsko sodelovanje med obema 
državama 

v prizadevanju, da bi ustvarili ugodne pogoje za investicije 
državljanov ali družb ene države na ozemlju druge, 

s spoznanjem, da je spodbujanje in pogodbeno varstvo teh 
investicij primeren način za poživitev privatne gospodarske 
iniciative in večjo blaginjo obeh narodov 

sklenili naslednje: 

Za namene te pogodbe 

Členi 

1. pojem »investicije« zajema premoženjske vrednosti vseh 
vrst, posebno pa 

a) lastnino premičnin in nepremičnin kot tudi druge stvarne 
pravice, kot so hipoteke in zastavne pravice; 

b) deležne pravice pri družbah in druge vrste udeležbe pri 
družbah; 

c) zahtevki ali pravice do denarja, ki je bil uporabljen za 
ustvarjanje gospodarske vrednosti ali pravice do storitev, ki 
imajo gospodarsko vrednost; 

Člen 2 

(1) Vsaka pogodbena stranka bo na svojem ozemlju po svojih 

zmožnostih spodbujala investicije državljanov ali družb druge 
pogodbene stranke in bo te investicije odobrila v skladu 
s svojimi pravnimi predpisi. Na vsak način bo investicije 
obravnavala nepristransko in pravično. 

(2) Nobena pogodbena stranka ne bo na nikakršen način 
z neupravičenimi ali diskriminirajočimi ukrepi vplivala na 
upravljanje, uporabo, uživanje ali izkoriščanje investicij držav- 
ljanov ali družb druge pogodbene stranke na svojem ozemlju. 

člen 3 

(1) Nobena pogodbena stranka ne obravnava investicij na 
svojem ozemlju, ki so v lasti ali pod vplivom državljanov ali 
družb druge pogodbene stranke, manj ugodno kot investicije 
lastnih državljanov in družb ali investicije državljanov ali 
družb tretjih držav. 

(2) Nobena pogodbena stranka ne obravnava državljanov ali 
družb druge pogodbene stranke v zvezi z njihovim udejstvo- 
vanjem pri investicijah na svojem ozemlju manj ugodno, kot 
obravnava svoje lastne državljane in družbe ali državljane in 
družbe tretjih držav. 

(3) Ta obravnava se ne nanaša na prednostne pravice, ki jih 
pogodbena stranka podeljuje državljanom ali družbam tretjih 
držav zaradi članstva v carinski ali gospodarski uniji, skup- 
nem trgu ali področju svobodne trgovine ali zaradi njene 
povezave s temi. 

(4) V tem členu zagotovljena obravnava se ne nanaša na 
prednosti, ki jih pogodbena stranka podeljuje državljanom in 
družbam tretjih držav na osnovi sporazumov o dvojni obdav- 
čitvi ali drugih dogovorov o davčnih vprašanjih. 

člen 4 

(1) Investicije državljanov ali družb pogodbene stranke uži- 
vajo na ozemlju druge pogodbene stranke polno zaščito in 
polno varnost. 

(2) Investicije državljanov ali družb pogodbene stranke je 
dopustno na ozemlju druge pogodbene stranke zgolj 
v splošno dobro in proti odškodnini razlastiti, nacionalizirati 
ali podvreči drugim ukrepom, ki po svojih posledicah ustre- 
zajo razlastitvi ali nacionalizaciji. Odškodnina mora ustrezati 
vrednosti razlaščene investicije neposredno pred tem, ko je 
bila javno objavljena dejanska ali preteča razlastitev, naciona- 
lizacija ali primerljiv ukrep. Odškodnino je treba plačati nemu- 
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doma in se do izplačila obrestuje po običajni bančni obrestni 
meri; odškodnina mora biti dejansko vnovčljiva in prosto 
prenosna. Najpozneje ob razlastitvi, nacionalizaciji ali primer- 
ljivem ukrepu je treba poskrbeti za določitev višine in načina 
izplačila odškodnine. Omogočeno mora biti, da se zakonitost 
razlastitve, nacionalizacije ali primerljivega ukrepa in višina 
odškodnine preveri v rednem pravnem postopku. 

(3) Državljanov ali družb pogodbene stranke, ki utrpijo izgubo 
na investicijah zaradi vojne ali drugih oboroženih spopadov, 
revolucije, izrednega stanja ali upora na ozemlju druge 
pogodbene stranke, ta pogodbena stranka ne obravnava 
glede povračil, odpravnin, odškodnin ali drugih nadomestil 
nič manj ugodno kot svoje lastne državljane ali družbe. 
Tovrstna plačila morajo biti prosto prenosna. 

(4) Glede v tem členu dogovorjenih zadev niso državljani ali 
družbe ene pogodbene stranke na ozemlju druge pogodbene 
stranke nič slabše obravnavani kot državljani ali družbe tretjih 
držav. 

člen 5 

Vsaka od pogodbenih strank zagotavlja državljanom ali druž- 
bam druge pogodbene stranke prost transfer z investicijo 
povezanih plačil, posebno še: 

a) kapitala in dodatnih zneskov za ohranitev in širitev investi- 
cije; 

b) prihodkov 
c) za poplačilo posojil 

d) izkupička v primeru popolne ali delne likvidacije ali odsvoji- 
tve investicije 

e) v členu 4 predvidenih odškodnin. 

člen 6 

Če ena pogodbena stranka izvede plačila svojim državljanom 
ali družbam na osnovi garancije za investicijo na ozemlju 
druge pogodbene stranke, potem ta druga pogodbena 
stranka brez škode za pravice prvo imenovane pogodbene 
stranke iz člena 10 prizna prenos vseh pravic ali zahtevkov teh 
državljanov ali družb po zakonu ali na osnovi pravnega posla 
na prvo imenovano pogodbeno stranko. Nadalje druga 
pogodbena stranka priznava vstop prvoimenovane pogod- 
bene stranke v vse te pravice ali zahtevke (preneseni zah- 
tevki), do katerih je prvo imenovana pogodbena stranka upra- 
vičena v enaki meri kot njen pravni prednik. Za transfer plačil 
na osnovi prenesenih zahtevkov ustrezno veljata 4. člen, 
odstavek 2 in 3 in 5. člen. 

člen 7 

(1) Prenosi po 4. členu, odst. 2 in 3., po 5. ali 6 členu se 
izvedejo nemudoma po vsakokrat veljavnem tečaju. 

(2) Ta tečaj mora ustrezati navzkrižnemu tečaju (cross rate), ki 
izhaja iz tistih tečajev za preračunavanje, ki bi jih ob plačilu za 
preračunavanje zadevnih valut v specialne pravice črpanja 
določil za osnovo Mednarodni denarni sklad. 

člen 8 * 

(1) Če iz pravnih predpisov ene od pogodbenih strank ali iz 
mednarodnopravnih obveznosti, ki med pogodbenima stran- 
kama obstajajo poleg te pogodbe ali bodo osnovane v prihod- 
nosti, izhaja splošna ali posebna določba, na podlagi katere 
imajo investicije državljanov ali družb druge pogodbene 
stranke ugodnejše obravnavanje kot je določeno v tej 
pogodbi, potem ima ta določba v toliko prednost pred to 
pogodbo, kolikor je ugodnejša. 

(2) Vsaka pogodbena stranka se bo držala vsake druge obvez- 
nosti, ki jo je prevzela glede investicij državljanov ali družb 
druge pogodbene stranke na svojem ozemlju. 

člen 9 

Ta pogodba velja tudi za že obstoječe investicije, ki so jih 
državljani ali družbe ene pogodbene stranke v soglasju 
s pravnimi predpisi druge pogodbene stranke uresničili na 
njenem ozemlju že pred uveljavitvijo te pogodbe. 

člen 10 

(1) Nesoglasja med pogodbenima strankama o razlagi ali 
uporabi te pogodbe naj, v kolikor je to mogoče, rešujeta vladi 
obeh pogodbenih strank. 

(2) Če nesoglasja na ta način ni mogoče rešiti, ga je potrebno 
na zahtevo ene od pogodbenih strank predložiti arbitražnemu 
razsodišču. 

(3) Razsodišče se ustanovi od primera do primera tako, da 
vsaka pogodbena stranka imenuje enega člana in oba člana 
izbereta državljana tretje države kot predsednika, ki ga imenu- 
jeta vladi obeh pogodbenih strank. Člana je potrebno imeno- 
vati v roku dveh mesecev, predsednika v roku treh mesecev, 
potem ko je ena pogodbena stranka sporočila drugi, da želi 
nesoglasje predložiti arbitražnemu razsodišču. 

(4) Ob neupoštevanju rokov, določenih v odst. 3, lahko vsaka 
od pogodbenih strank, če med njima ni drugačnega dogo- 
vora, prosi predsednika Mednarodnega sodišča, da opravi 
potrebna imenovanja. Če je predsednik državljan ene od 
pogodbenih strank ali je kako drugače oviran, potem naj 
imenovanja opravi podpredsednik, če je tudi podpredsednik 
državljan ene od pogodbenih strank ali je tudi on oviran, naj 
imenovanja opravi na rangu naslednji član Mednarodnega 
sodišča, ki ni državljan nobene od pogodbenih strank. 

(5) Arbitražno razsodišče odloča z večino glasov. Njegove 
odločitve so obvezujoče. Vsaka pogodbena stranka krije stro- 
ške svojega člana kot tudi svojega zastopstva pri postopku 
pred arbitražnim razsodiščem; stroške predsednika ter druge 
stroške krijeta obe pogodbeni stranki v enakih deležih. Arbi- 
tražno razsodišče lahko določi drugačno delitev stroškov. 
Sicer arbitražno sodišče samo določi svoj postopek. 

(6) če sta obe pogodbeni stranki tudi pogodbenici sporazuma 
z dne 18. 3. 1965 o reševanju investicijskih sporov med drža- 
vami in državljani drugih držav, se upoštevaje določbo iz 27. 
člena, odst. 1 sporazuma ni mogoče obrniti na zgoraj predvi- 
deno arbitražno razsodišče, če je med državljani ali družbo 
ene od pogodbenih strank in drugo pogodbeno stranko skle- 
njen dogovor po 25. členu sporazuma. Možnost, da se v pri- 
meru neupoštevanja odločitve arbitražnega razsodišča iz ime- 
novanega sporazuma (člen 27) ali v primeru prenosa po 
zakonu ali na osnovi pravnega posla po 6. členu te pogodbe 
obrne na zgoraj predvideno arbitražno razsodišče, ostaja 
nespremenjena. 

člen 11 

(1) Nesoglasja glede investicij med eno od pogodbenih strank 
in državljanom ali družbo druge pogodbene stranke naj se, če 
je le mogoče, sporazumno rešujejo med sprtima stranema. 

(2) Če nesoglasja ni mogoče sporazumno rešiti v roku šestih 
mesecev od uveljavitve s strani ene od pogodbenih strank, se 
na zahtevo državljana ali družbe druge pogodbene stranke 
sproži arbitražni postopek. Če se stranki v sporu ne dogovo- 
rita drugače, se nesoglasje rešuje v arbitražnem postopku 
v okviru sporazuma z dne 18. 3. 1965 o reševanju investicij- 
skih sporov med državami in državljani drugih držav. 

(3) Odločitev arbitražnega razsodišča je obvezujoča in ne 
podleže nobenim drugim pravnim sredstvom kot predvidenim 
v omenjenem sporazumu. Odločitev se izvrši po državnem 
pravu. 

(4) V sporu udeležena pogodbena stranka med arbitražnim 
postopkom ali med izvršitvijo odločitve arbitražnega razso- 
dišča ne bo uveljavila zadržka, da je državljan ali družba 
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druge pogodbene stranke prejela odškodnino za del škode ali 
za celotno škodo od zavarovalnice. 

član 12 

Ta pogodba velja ne glede na to ali med pogodbenima stran- 
kama obstajajo diplomatski ali konzularni odnosi. 

člen 13 

(1) To pogodbo je potrebno ratificirati; listini o ratifikaciji 
bosta izmenjani, kakor hitro bo to mogoče, v Bonnu. 

(2) Ta pogodba začne veljati en mesec po izmenjavi listin 
o ratifikaciji. Pogodba velja deset let; po preteku desetih let se 
veljavnost pogodbe podaljša za neomejen čas, če je nobena 
od pogodbenih strank prej ne odpove s pisnim obvestilom 
najmanj 12 mesecev pred iztekom. Po preteku desetih let je 
mogoče pogodbo kadarkoli v odpovednem roku 12 mesecev 
odpovedati. 

(3) Za investicije, izvedene do prenehanja veljave te pogodbe, 
veljajo členi 1 do 12 te pogodbe še nadaljnjih petnajst let od 
dneva prenehanja veljave pogodbe. 

Sklenjeno v Ljubljani, dne 28. oktobra 1993 v dveh originalih, 
vsak v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili 
v enaki meri obvezujoči. 

Za Republiko Slovenijo Za Zvezno republiko Nemčijo 
Vojka Ravbar I. r. Gunther Seibert I. r. 

Dieter von Wurzen I. r. 

OPOMBA: sledi tekst pogodbe v nemškem jeziku 

Protokol 

Pri podpisu pogodbe med Republiko Slovenijo in Zvezno 
republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij 
sta se pooblaščena podpisnika poleg tega dogovorila 
o naslednjih določilih, ki veljajo kot del pogodbe; 

(1) K členu 1 

a) prihodki od investicije in v primeru ponovne vloge 
kapitala tudi prihodki le-tega uživajo enako zaščito kot 
investicija sama. 

b) brez škode za nadaljnje postopke za ugotovitev držav- 
ljanstva velja kot državljan ene pogodbene stranke tista 
oseba, ki poseduje od pristojnih organov zadevne pogod- 
bene stranke izstavljen potni list. 

(2) K členu 2 

a) investicije, ki jih v skladu s pravnimi predpisi ene od 
pogodbenih strank na njenem ozemlju izvajajo državljani ali 
družbe druge pogodbene stranke, uživajo polno zaščito te 
pogodbe. 

b) ta pogodba velja tudi na področjih izključne gospodarske 
cone in epikontinentalnega pasu, v kolikor mednarodno 
pravo vsaki od pogodbenih strank dovoljuje izvajanje suvere- 
nih pravic ali jurisdikcijo na teh področjih. 

(3) K členu 3 

a) Kot »udejstvovanje« v smislu 3. člena, odst. 2 se pojmuje 
zlasti, a ne zgolj upravljanje, uporaba, uživanje in izkoriščanje 
investicije. Kot »manj ugodno« obravnavanje v smislu 3. člena 
se pojmuje zlasti: različno obravnavanje v primeru omejitev 

pri nabavi surovin in pripomočkov, energije, goriv ter produk- 
cijskih in obratnih sredstev vseh vrst, različno obravnavanje 
v primeru oviranja prometa proizvodov v državi in zunaj nje 
ter druge ukrepe s podobnimi učinki. Ukrepi, ki jih je 
potrebno sprejeti zaradi javne varnosti in reda, javnega 
zdravja ali morale, ne veljajo za »manj ugodno« obravnavanje 
v smslu 3. člena. 

b) določila 3. člena ne obvezujejo pogodbene stranke, da bi 
razširila davčne ugodnosti, oprostitve in olajšave, ki v skladu 
z davčnimi zakoni pripadajo samo fizičnim osebam in druž- 
bam s stalnim prebivališčem ali sedežem na njenem ozemlju, 
na fizične osebe in družbe s stalnim prebivališčem ali sede- 
žem na ozemlju druge pogodbene stranke. 

c) pogodbeni stranki bosta v okviru svojih državnih pravnih 
predpisov dobrohotno obravnavali prošnje za vstop in bivanje 
oseb ene od pogodbenih strank, ki želijo pripotovati na ozem- 
lje druge pogodbene stranke zaradi investicije; enako velja za 
delojemalce ene od pogodbenih strank, ki želijo zaradi inve- 
sticije pripotovati na ozemlje druge pogodbene stranke in se 
tam zadrževati, da bi izvajali dejavnosti kot delojemalci. Tudi 
prošnje za dovoljenja za delo bodo obravnavane dobrohotno. 

(4) K členu 4 

Državljani ali družbe imajo prav tako pravico do odškodnine, 
če je bilo podjetje, v katerem so udeleženi, prizadeto z ukrepi 
v smislu člena 4, odst. 2 in je bila na ta način njihova investi- 
cija oškodovana. 

(5) K členu 7 

Kot »nemudoma« izpeljan v smislu 7. člena, odst. 1 velja 
prenos, ki sledi v roku, ki je navedno potrebnen za opravljanje 
formalnosti pri prenosih. Rok prične teči z vročitvijo ustrezne 
prošnje in pod nobenim pogojem ne sme prekoračiti dveh 
mesecev. 

(6) Pri prevozih tovora in oseb v zvezi z investicijo pogodbena 
stranka ne bo niti izključila niti ovirala transportnega podjetja 
druge pogodbene stranke in bo po potrebi izdala dovopljenje 
za izvajanje transportov. 

(7) Z dnem, ko začne veljati pogodba med Republiko Slove- 
nijo in Zvezno republiko Nemčijo o spodbujanju in vzajemni 
zaščiti investicij, preneha veljati Sporazum med Socialistično 
federativno republiko Jugoslavijo in Zvezno republiko Nem- 
čijo o vzajemnem varstvu in spodbujanju vlaganj z dne 10. 7. 
1989, v odnosu Zvezne republike Nemčije do Republike Slo- 
venije. 

V Ljubljani, dne 28. oktobra 1993 v dveh originalih, vsak 
v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili 
v enaki meri obvezujoči. 
Za Republiko Slovenijo Za Zvezno republiko Nemčijo 
Vojka Ravbar I. r. Gunther Seibert I. r. 

Dieter Von VViirzen I. r. 

OPOMBA: sledi tekst protokola v nemškem Jeziku 

3. člen 

Za izvajanje pogodbe, s protokolom skrbi Ministrstvo za eko- 
nomske odnose in razvoj. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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Pogodbo med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nem- 
čijo o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij, s protokolom 
so v Ljubljani 28. oktobra 1993 podpisali mag. Vojka Ravbar, 
državna sekretarka v Ministrstvu za ekonomske odnose in 
razvoj ter dr. Gunther Seibert, veleposlanik Zvezne Republike 
Nemčije v Republiki Sloveniji in Dieter von Wurzen, državni 
sekretar v Zveznem ministrstvu za gospodarstvo Zvezne repu- 
blike Nemčije. 

Pogodba vsebuje potrebne elemente za boljše gospodarsko 
sodelovanje med državama, posebno za investicije državlja- 
nov ali družb ene države na ozemlju druge države ter za 
spodbujanje in pogodbeno varstvo teh investicij za poživitev 
privatne gospodarske iniciative. Vsebuje tudi določbe o naci- 
onalnem tretmanu in tretmanu največjih ugodnosti, o kom- 
penzaciji škode in izgub, o razlastitvah, prenosih plačil in 
subrogaciji, ter o reševanju sporov med investitorji in med 
pogodbenicama. Protokol vsebuje podrobnejša določila vse- 
bin posameznih članov pogodbe. 

Pogodba, s protokolom začne veljati en mesec po izmenjavi 
listin o ratifikaciji. Pogodba velja deset let, po preteku te dobe 
pa se njena veljavnost podaljša za neomejen čas, če je 
nobena od pogodbenih strank prej pisno ne odpove najmanj 
12 mesecev pred njenim iztekom. Po preteku desetih let je 
mogoče pogodbo kadarkoli odpovedati z dvanajstmesečnim 
odpovednim rokom. 

Pogodbo, s protokolom na podlagi drugega odstavka 63. 
člena Zakona o zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni 
zbor Repubike Slovenije. 

Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanje ali sprejem nove 
zakonodaje in neposredno tudi ne dodatnih proračunskih 
sredstev. 

Z uveljavitvijo pogodbe prenaha veljati Sporazum med SFRJ 
in ZRN o vzajemnem varstvu in spodbujanju vlaganj z dne 10. 
julija 1989, s protokolom. 

* 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED REPUBLIKO 

SLOVENIJO IN SLOVAŠKO REPUBLIKO O VZAJEMNEM SPODBUJANJU 

IN ZAŠČITI INVESTICIJ - EPA 454 - HITRI POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 2/12-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN SLOVAŠKO REPUBLIKO 
O VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI INVESTICIJ, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles 
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 

- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj. 

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Republiko Slovenijo in Slovaško 
Republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij  

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Slovaško 
republiko o vzajemnem spodbujanju in zaščiti investicij, pod- 
pisan v Bratislavi 28. julija 1993. 

2. člen 

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

* Besedilo sporazuma v slovaškem jeziku je na voljo v Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

SPORAZUM 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN SLOVAŠKO 
REPUBLIKO 
O VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN ZAŠČITI 
INVESTICIJ 

S KATERIM 

sta se Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Slovaške, 

v želji, da bi ustvarili ugodne pogoje za boljše gospodarsko 
sodelovanje med državama, posebno za investicije pravnih in 
fizičnih oseb ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbe- 
nice tega sporazuma, 

s tem da al prizadevata, da bi spodbudili in vzajemno zaščitili 
investicije, ki temeljijo na mednarodnih sporazumih in bodo 
prispevale k pospeševanju poslovnih vezi in gospodarskega 
razvoja obeh držav, 

dogovorili kot sledi: % 

1. člen 
DEFINICIJE 

V tem sporazumu posamezni izrazi pomenijo: 

1. Izraz »investicija« označuje vse vrste imetja ali druge oblike 
premoženja, katerega je fizična ali pravna oseba, ki pripada 
eni od pogobenic tega sporazuma, investirala pred ali po 
uveljavitvi tega sporazuma na ozemlju druge pogodbenice, 
v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi druge pogodbenic, 
veljavno za vsak posamezen primer. 

Brez omejevanja veljavnosti zgoraj navedenega ta izraz vklju- 
čuje tudi: 

a) premičnine in nepremičnine, vključno z vsemi drugimi 
pravicami, ki se lahko uporabijo za pdtrebe investicij; 

b) obveznice, zadolžnice, delnice in druge vrste vrednostnih 
ali upniških papirjev; * 

c) pravica do sredstev, ki ustvarjajo ekonomsko vrednost, ali 
do storitev in dajatev v naravi, ki so del ekonomske vrednosti, 
povezane z investicijami; 

d) avtorske pravice, zaščitni znaki, patenti, pravice do intelek- 
tualne in industrijske lastnine, know-how, zaščitna imena in 
dobro ime podjetja v povezavi z investicijo; 

e) katerakoli finančna pravica, ki je v skladu s pogodbo ali 
zakonom, in vsaka pravica, koncesija ali franšiza, izdana 
v skladu z veljavnimi določili za urejanje poslovnih dejavnosti, 
vključno z iskanjem, predelovanjem, izkoriščanjem in upo- 
rabo naravnih bogastev. 

Kakršnakoli sprememba oblike investiranih sredstev ne vpliva 
na njihovo investicijsko opredelitev. 

2. »Investitor« je vsaka fizična ali pravna oseba ene pogodbe- 
nice sporazuma, ki je investirala, investira ali bo investirala na 
ozemlju druge pogodbenice, 

a) izraz »fizična oseba« je za obe pogodbenici sporazuma 
vsaka fizična oseba, ki ima državljanstvo države pogodbe- 
nice; 

b) »Pravna oseba« je za obe pogodbenici sporazuma vsaka 
enota, ustanovljena na ozemlju ene od pogodbenic in je po 
veljavni državni zakonodaji priznana kot pravna enota. 

3. »Dohodek« so sredstva, ki so bila ali bodo ustvarjena 
z investicijo, še posebno dobiček, dohodek od obresti, doho- 
dek od gotovinskih investicij, dividende, licenčnine, kompen- 
zacije za pomoč in tehnične usluge in vse vrste drugih kom- 
penzacij, vključno s ponovno Investiranim dohodkom in 
dobičkom iz prodaje osnovnega sredstva. 

4. »Ozemlje« je ozemlje države v okviru državnih meja in vsa 
druga možna področja, ki imajo status suverenih in pravno 
urejenih območij. 
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2. člen 
SPODBUJANJE IN ZAŠČITA INVESTICIJ 

1. Vsak pogodbenica v skladu s svojo zakonodajo spodbuja 
investitorje druge pogodbenice k investiranju na njenem 
ozemlju. 

2. Investicija investitorjev katere koli pogodbenice se bo 
vedno obravnavala pravično in enakopravno in bo imela 
polno zaščito in varnost na ozemlju druge pogodbenice. 

3. člen 
NACIONALNI TRETMA IN TRETMA NAJVEČJIH 

UGODNOSTI 

1. Obe pogodbenici bosta izvršene investicije in dogodek, ki 
so ga ustvarile ali so ga investitorji pridobili pri drugi pogod- 
benici, obravnavali na način in pod pogoji, ki so jih bili njihovi 
investitorji ali investitorji tretjih držav deležni v njihovi državi. 

2. Postopki, ki veljajo za investicijsko dejavnost investitorjev 
ene pogodbenice ne morejo biti manj ugodni od tistih, ki 
veljajo za enake ali podobne dejavnosti njihovih lastnih inve- 
stitorjev ali investitorjev tretjih držav. 

3. Določila 1. in 2. odstavka tega člena ne obvezujejo eno 
pogodbenico, da bi investitorjem druge pogodbenice naklo- 
nila obravnavanje, ugodnosti ali privilegije, ki jim jih nudi prva 
v zvezi s: 

a) katerimi koli carinskimi unijami ali prostotrgovinskimi 
conami ali denarnimi unijami ali podobnimi mednarodnimi 
sporazumi, ki vodijo do takšnih unij ali ustanov ali drugih 
oblik regionalnega sodelovanja in v katerih je ali bi katera koli 
od pogodbenic utegnila biti udeležena. 

b) katerimkoli mednarodnim sporazumom ali ureditvijo, ki se 
v celoti ali v glavnem nanaša na obdavčitve. 

4. člen 
KOMPENZACIJA ŠKODE IN IZGUB 

Investitorji ene od pogodbenic; ki so utrpeli škodo ali izgubo 
pri investicijah na ozemlju druge pogodbenice zaradi vojne ali 
drugih oblik vojaških spopadov, izrednega stanja ali podob- 
nih dogodkov, pri kompenzaciji škode ali drugih oblikah 
kompenzacije ne bodo uživali manjših ugodnosti kot njihovi 
investitorji ali investitorji tretjih držav. 

Potencialni investitorji imajo pravico do enakega postopka 
kot investitorji odgovorne pogodbenice in bodo vedno obrav- 
navani vsaj s takšnimi ugodnostmi, ki jih imajo investitorji 
tretjih držav. 

5. člen 
RAZLASTITVE 

1. Investicije investitorjev obeh pogodbenic ne bodo naciona- 
lizirane, razlaščene ali podvržene ukrepom, katerih učinek je 
podoben nacionalizaciji ali razlastitvi (v nadaljnjem tekstu 
»razlastitev«) na ozemlju druge pogodbenice razen v javno 
korist. Razlastitev bo opravljena v skladu s pravnim postop- 
kom, brez diskriminacije in na temelju določil za hitro, 
ustrezno in učinkovito odškodnino. Takšna odškodnina mora 
biti v skladu s tržno vrednostjo razlaščene investicije, ki velja 
tik pred razlastitvijo ali ob javni objavi razlastitve in mora 
vključevati obresti od datuma razlastitve dalje, mora biti izpla- 
čana brez odloga, realno izvedljiva in prosto prenosljiva 
v konvertibilni valuti. 

2. Prizadeti investitor bo imel pravico da sodni ali drug neod- 
visen organ tiste pogodbenice nemudoma pregleda njegov 

v primer v zvezi z oceno njegove investicije v skladu z načeli, ki 
jih določa ta člen. 

3. Določila 1. odstavka tega člena veljajo tudi takrat, kadar 

ena pogodbenica razlasti aktivno podjetja, ki je registirano ali 
ustanovljeno po veljavnem zakonu na njenem ozemlju in 
imajo investitorji druge pogodbenice v njem svoje delnice. 

6. člen 
PRENOSI 

1. Obe pogodbenici bosta zagotovili prenos plačil v zvezi 
z investicijami in dohodki. Ti prenosi bodo v popolnoma 
konvertibilni valuti, brez vsakih omejitev in nepotrebnih odlo- 
gov. Prenosi bodo vključevali, a ne bodo omejeni na: 

a) kapital in dodatne vsote za vzdrževanje ali povečanje inve- 
sticije, 

b) dobiček, obresti, dividende in drug tekoč dohodek, 

c) sredstva iz poplačila posojil, 

d) licenčnine ali honorarje, 

e) iztržke od prodaje ali likvidacije investicije, 

f) dohodke fizičnih oseb, ki so podrejene zakonom in predpi- 
som pogodbenice, v kateri je bila izvršena investicija. 

2. Za potrebe tega sporazuma bodo pri tekočih prenosih 
sredstev veljali uradni tečaji, veljavni na dan prenosa, razen 
če bi bilo drugače dogovorjeno. 

7. člen 
SUBROGACIJA 

Če bi ena od pogodbenic ali katera od njenih ustanov izdala 
garancijo za zavarovanje investicije enega od njenih investi- 
torjev na ozemlju druge pogodbenice proti nekomercialnim 
rizikom in na temelju garancije izvršila plačilo, bo druga 
pogodbenica odobrila prenos pravice zavarovanega investi- 
torja na poroka, pri čemer tako refundirana seredstva ne 
morejo presegati prvotnih pravic zavarovanega investitorja. 

Določila 4., 5. in 6. člena tega sporazuma bodo veljala tudi za 
prenos kompenzacijskih plačil pogodbenici ali njeni ustanovi. 

8. člen 
REŠEVANJE SPOROV MED INVESTITORJI 

IN POGODBENICAMA 

1. Vsi spori v zvezi z investicijami med eno od pogodbenic in 
investitorji druge pogodbenice, vključno s spori v zvezi 
z odškodninami za razlastitve, nacionalizacije, zaplembe ali 
podobne ukrepe in spori o zneskih izvršenih plačil, se bodo 
reševali sporazumno. 

2. Če se spor ne bi mogel rešiti sporazumno v šestih 
mesecih od datuma pisnega obvestila drugi pogodbenici, bo 
prizadeti investitor lahko po lastni presoji spor izročil v roke 
razsodišča in sicer: 

a) Mednarodnega centra za reševanje sporov v zvezi z investi- 
cijami (ICSID), ki se oslanja na ustrezna določila Konvencije 
o reševanju sporov v zvezi z investicijami med državami ali 
posamezniki drugih držav, ki je bila odprta za podpisovanje 
18. 3. 1993 v VVashingtonu, D. C., če bosta obe pogodbenici 
postali pogodbenici te konvencije, ali 
b) razsodnika ali mednarodnega ad hoc razsodišča, ustanov- 
ljenega po pravilih Komisije Združenih Narodov za medna- 
rodno trgovinsko pravo (UNCITRAL). Sprte stranke se lahko 
pisno dogovorijo za spremembe teh predpisov. Odločitev 
razsodišča bo dokončna in obvezujoča za obe sprti stranki. 

9. člen 
REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICAMA 

1. Vsi spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uresniče- 
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vanjem tega sporazuma bodo, če je le mogoče, reševani 
sporazumno. 
2. če se spor ne reši v šestih mesecih od datuma, ko ena od 
pogodbenic pisno obvesti drugo pogodbenico o sporu, bo 
spor poslan na zahtevo ene od pogodbenic ad hoc razsodišču 
v skladu s 3., 4. in 5. odstavkom tega člena. 

3. Razsodišče se bo ustanovilo takole: v dveh mesecih po 
prejemu zahteve za razsodišče, bo vsaka pogodbenica imeno- 
vala enega člana v razsodišče. Ta dva člana bosta izbrala 
državljana tretje države za predsednika. Predsednik bo ime- 
novan v treh mesecih po imenovanju članov. 

4. Če se roki, navedeni v 3. odstavku tega člena niso upošte- 
vali, ena ali druga pogodbenica lahko zaprosita predsednika 
mednarodnega sodišča, da v treh mesecih sam imenuje člane 
razsodišča. Ce je predsednik državljan ene od pogodbenic ali 
na kakšen drug način onemogočen pri izvrševanju svoje funk- 
cije, bo podpredsednik sodišča pooblaščen za ta imenovanja. 
Če je podpredsednik sodišča državljan katere od pogodbenic 
ali na kakšen drug način oviran pri opravljanju, bo imenova- 
nje opravil član mednarodnega sodišča z najvišjo funkcijo, ki 
ni državljan katere od pogodbenic. 

5. Razsodišče odloča na temelju večine glasov in njegove 
odločitve so obvezujoče. Obe sprti stranki bosta nosili stroške 
svojih razsodnikov in lastne stroške postopka. Stroške pred- 
sednika in ostale stroške si bosta enakopravno razdelili. Raz- 
sodišče odloča o svojih postopkih. 

10. člen 
ODNOSI MED VLADAMA 

Ta sporazum bo veljal ne glede na to ali imata pogodbenici 
diplomatske oziroma konzularne odnose. 

11. člen 
VELJAVNOST DRUGIH PRAVIL IN POSEBNIH OBVEZNOSTI 

1. Kadarkoli neko zadevo obravnavata istočasno ta sporazum 
in nek drug mednarodni sporazum, katerega podpisnici sta 
obe pogodbenici, ali je zadeva v pristojnosti splošnega med- 
narodnega prava, bodo za pogodbenici in njune investitorje 
veljala najugodnejša določila, odvisno od vsakega posamez- 
nega primera. 

2. Če ima zaradi določenih zakonov, predpisov ali posebnih 
sporazumov ena od pogodbenic ugodnejše pogoje za investi- 
torje druge pogodbenice, kot so tisti iz tega sporazuma, 
morajo biti ti ugodnejši pogoji zagotovljeni. 

12. člen 
URESNIČEVANJE TEGA SPORAZUMA 

1. Sporazum bo pričel veljati naslednji dan po datumu izme- 
njave not, s katerima bosta pogodbenici obvestili ena drugo 
o izpolnitvi vseh zahtev njunih zakonodaj pri uresničevanju 
tega sporazuma. 

Sporazum bo veljal tudi za investicije, ki so jih pričeli in jih še 
niso zaključili investitorji ene pogodbenice v skladu s predpisi 
druge pogodbenice na njenem območju še pred uveljavitvijo 
tega sporazuma. 

2. Sporazum bo veljal deset let od datuma izmenjave not, 
s katerima se pogodbenici obvestita, da so bile izpolnjene vse 
zahteve njunih zakonodaj pri uresničevanju tega sporazuma. 
Sporazum bo avtomatično podaljšan za nadaljnjih deset let, 
razen če ga katera od pogodbenic želi ukiniti s pismenim 
obvestilom eno leto pred iztekom veljavnosti. 

3. Za vse investicije, izvršene pred potekom veljavnosti tega 
sporazuma, kot je navedeno v predhodnem odstavku, bodo 
določila 1. do 11. člena veljala še nadaljnjih pet let po prene- 
hanju sporazuma. 

Da bi to potrdili, so spodaj podpisani, po predpisih pooblaš- 
čeni predstavniki podpisali ta sporazum. 

Zapisano v Bratislavi dne 28. 7. 1993 v dveh izvodih vsak 
v slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, ki so vsi enako 
verodostojni. Če bi pri razlagi prišlo do razhajanj, bo mero- 
dajno angleško besedilo. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE SLOVAŠKE REPUBLIKE 
Janez Drnovšek, I. r. Vladimir Mečiar I. r. 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku 

13. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj. 

14. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum je bil podpisan 28. julija 1993 v Ljubljani, veljati pa 
začne, ko se pogodbenici obvestita o tem, da so izpolnjeni vsi 
pogoji za uveljavitev tega sporazuma, ki jih predvideva njuna 
zakonodaja. Sporazum je sklenjen za deset let in bo avtoma- 
tično podaljšan za nadaljnjih deset let, razen če ga katera od 
pogodbenic pisno ne odpove eno leto pred iztekom veljav- 
nosti. 
Sporazum vsebuje potrebne elemente za boljše gospodarsko 
sodelovanje med državama, posebno za investicije pravnih in 
fizičnih oseb ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbe- 
nice ter za spodbujanje in vzajemno zaščito investicij, ki 
temeljijo na mednarodnih sporazumih in bodo prispevale 

k pospeševanju poslovnih vezi in gospodarskega razvoja 
obeh držav. Vsebuje tudi določbe o nacionalnem tretmanu in 
tretmanu največjih ugodnosti, o kompenzaciji škode in izgub, 
o razlastitvah, prenosih in subrogaciji, ter o reševanju sporov 
med investitorji in med pogodbenicama. 
Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slove- 
nije na podlagi drugega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah. 
Ratifikacija ne narekuje spremembe sedanjih ali izdaje novih 
predpisov in neposredno tudi ne dodatnih proračunskih sred- 
stev. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI POGODBE O SODELOVANJU MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 

V BOJU PROTI TERORIZMU, TIHOTAPLJENJU IN ZLORABI MAMIL, KOT 

TUDI PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU - EPA 455 - HITRI 

POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 2/12-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE 
O SODELOVANJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE V BOJU PROTI TERO- 
RIZMU, TIHOTAPLJENJU IN ZLORABI MAMIL. KOT TUDI 
PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 

nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles 
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanji'zadeve, 

- Ivan BIZJAK, minister za notranje zadeve. 

Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije 
in Vlado Republike Hrvaške v boju proti terorizmu, tihotapljenju in zlorabi mamil, kot 
tudi proti organiziranemu kriminalu 

1. člen 

Ratificira se Pogodba o sodelovanju med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Hrvaške v boju proti terorizmu, 
tihotapljenju in zlorabi mamil, kot tudi proti organiziranemu 
kriminalu, podpisana v Zagrebu 4. junija 1993. 

2. člen 

Pogodba se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi: 

POGODBA O SODELOVANJU MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
HRVAŠKE V BOJU PROTI TERORIZMU, 
TIHOTAPLJENJU IN ZLORABI MAMIL, KOT 
TUDI PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške, (v 
nadaljevanju: pogodbenici) sta se v želji po razvijanju in 
poglabljanju medsebojnega sodelovanja in v prepričanju, da 
bo sodelovanje v boju proti organiziranemu kriminalu, zlasti 
proti zlorabi mamil in terorizmu v korist obeh pogodbenic, 
s ciljem obojestranske krepitve naporov v preprečevanju tero- 
rizma in usklajevanjasvojih akcij v borbi proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu, ob upoštevanju obstoječih medna- 
rodnih pogodb na tem področju, sporazumeli o naslednjem: 

1. člen 

Pogodbenici bosta ob upoštevanju določil veljavnih predpi- 
sov svojih držav sodelovali v borbi proti terorizmu, nedovolje- 
nemu prometu z mamili in organiziranemu kriminalu, v pre- 

'prečevanju in odkrivanju tudi drugih oblik kriminala kot tudi 
v pregonu oseb, ki so storile kazniva dejanja. 

Pogodbenici bosta sodelovali posebno v primerih, ko se kri- 
minalna dejavnost ali njeno načrtovanje odvija na območju 
ene od pogodbenic in če dokazi o organiziranem kriminalu 
kažejo na območje ene od pogodbenic. 

2. člen 

Pogodbenici bosta z namenom odkrivanja in preprečevanja 

kriminala, še zlasti organiziranega kriminala, v tem sodelo- 
vanju: 

(1) izmenjavali podatke o osebah, vpletenih v organiziran 
kriminal, o povezanosti storilcev, o organizacijah kriminalcev 
in ustanavljanju novih kriminalnih skupin, o tipičnih storilcih 
in o obnašanju skupin, o dejanskem stanju, posebno času, 
kraju in načinu storitve dejanja, o napadenih objektih, poseb- 
nih okoliščinah, kazenskih predpisih, ki so bili kršeni in 
o ustreznih ukrepih, če je to nujno za preprečevanje krimi- 
nalne aktivnosti; 

(2) na zahtevo izvajali takšne policijske ukrepe, ki jih dovolju- 
jejo predpisi obeh pogodbenic; 

(3) sodelovali pri preiskavah z usklajenimi policijskimi ukrepi 
ob kadrovski, materialni in organizacijski pomoči, spoštujoč 
zakone o ekstradiciji ter kazenskopravne predpise pogod- 
benic; 

(4) izmenjavali podatke in izkušnje o novih metodah in obli- 
kah, ki jih uporabljajo storilci v mednarodnem kriminalu; 

(5) v cilju nadaljnjega izpopolnjevanja bosta izmenjavali rezul- 
tate kriminalističnih, kriminoloških in drugih raziskav, se 
medsebojno obveščali o metodah, ki se uporabljajo v praksi 
preiskovanja dejanj in o uporabi zakonitih metod; 

(6) na zaprosilo izmenjali ugotovitve in predmete oziroma 
vzorce predmetov, ki izvirajo iz kaznivega dejanja oziroma 
s katerimi so bila storjena kazniva dejanja; 

(7) z namenom boljše pripravljenosti v borbi zoper organizi- 
ran kriminal izmenjavali strokovnjake zaradi strokovnega 
izpopolnjevanja in medsebojnega spoznavanja z metodami in 
sredstvi, ki se uporabljajo v borbi zoper kriminalno dejavnost, 
kot tudi za spoznavanje sodobne tehnike, ki se uporablja 
v kriminalistiki; * 

(8) po potrebi organizirai delovna srečanja za pripravo koordi- 
nacije in izvajanje nadaljnjih dejavnosti; 

(9) podpirali sodelovanje svojih pristojnih uprav na obmejnem 
območju. 
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3. člen 

Za preprečevanje gojenja in izkoriščanja surovin za proizvod- 
njo opojnih drog in psihotropnih snovi in prekurzorjev, nji- 
hove proizvodnje, izvažanja, uvažanja in tranzita ter nedovo- 
ljenega prometa z njimi bosta pogodbenici ob upoštevanju 
zakonov obeh držav: 

(1) dajali podatke o osebah, udeleženih pri proizvodnji in 
trgovini mamil, o njihovih skrivališčih in prevozih sredstvih, 
o načinih storitve, o izvoru mamil in psihotropnih snovi, 
o krajih njihove izročitve kot tudi o posebnih podrobnostih 
takih kriminalnih dejavnosti, če bi to pripomoglo k prepreče- 
vanju kaznivih dejanj ali je pomembno za preprečitev kaznivih 
dejanj zoper javni red; 

(2) izmenjavali podatke in ugotovitve o običajnih in novih 
načinih nedovoljene mednarodne trgovine z mamili in opoj- 
nimi snovmi in druge informacije v zvezi s tem; 

(3) izmenjavali izkušnje in rezultate kriminalističnih in krimi- 
noloških raziskav o trgovini z mamili in njihovi zlorabi; 

(4) izmenjavali vzorce mamil rastlinskega izvora, sintetičnih 
ali psihotropskih snovi, prikladnih za zlorabo; 

(5) izmenjavali izkušnje pri nadzoru zakonitega prometa 
z mamili, psihotropnimi snovmi in prekurzorji glede na mož- 
nosti njihove zlorabe; 

(6) izvajali - usklajevanje policijskih ukrepov za preprečeva- 
nje pridobivanja mamil in psihotropnih snovi. 

4. člen 

Da bi preprečili terorizem, bosta pogodbenici na podlagi 
svojih zakonov in ob upoštevanju določil te pogodbe: 

(1) izmenjavali podatke in spoznanja o načrtovanih ali izvede- 
nih terorističnih akcijah, udeleženih osebah, načinu izvedbe 
in o tehničnih sredstvih, uporabljenih pri tem; 

(2) izmenjavali podatke in spoznanja o tistih terorističnih 
skupinah in njihovih članih, ki izvajajo oziroma so izvedli ali 
načrtujejo svoja kazniva dejanja na območju druge pogodbe- 
nice in proti njenim interesom kot tudi podatke ki so 
pomembni za preprečitev terorizma ali kaznivih dejanj zoper 
splošno varnost. 

5. člen 
s > 

Sodelovanje pogodbene se razširja tudi na: 

(1) izmenjavo Informacij o pravih predpisih v zvezi s kaznivimi 
dejanji, ki jih zajema ta pogodba; 

(2) informacije v zvezi s koristmi, izhajajočih iz kaznivih de- 
janj; 

(3) izmenjavo informacij glede pravnih določb v zvezi z vpra- 
šanji tujcev in migracije; 

(4) izmenjavo informacij, ki bi drugi pogodbenici pomagale 
pri preprečevanju nedovoljenega prehajanja državne meje in 
nedovoljene trgovine z delovno silo; 

(5) informacije o tistih kaznivih dejanjih, ki škodijo interesom 
obeh pogodbenic. 

6. (len 
Pooblaščeni organi pogodbenic so: 
v Republiki Sloveniji: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministr- 
stvo za finance in Ministrstvo za zdravstvo; 

v Republiki Hrvaški: Ministrstvo za notranje zadeve, Ministr- 
stvo za pravosodje, Ministrstvo za finance in Ministrstvo za 
zdravstvo. 

Pooblaščeni organi bodo v skladu s svojimi pristojnostmi 
neposredno in delovno sodelovali z namenom izvajanja teh 
določb, pri čemer bodo o načinu sodelovanja naredili za- 
pisnik. 

Predstavniki teh organov se bodo medsebojno obveščali 
v slovenskem in hrvaškem jeziku, in to tako, da bodo pred- 
stavniki vsake strani uporabljali kot delovni svoj materin jezik. 

7. člen 

Za varstvo izmenjanih podatkov, ki se nanašajo na fizične 
osebe veljajo ob upoštevanju zakonodaje pogodbenic še tile 
pogoji: 

(1) pogodbenica, ki je podatke prejela, jih lahko uporablja 
samo v tiste namene, ki ob tistih pogojih, ki jih je opredelila 
pogodbenica, ki jih je dala: 

(2) pogodbenica, ki je podatke prejela je na zahtevo pogodbe- 
nice, ki jih je izročila, dolžna dati informacije o uporabi 
izročenih podatkov in o rezultatih, ki so jih dosegli z njihovo 
pomočjo; 

(3) podatke, ki se nanašajo na osebe, je mogoče izročiti 
izključno policijskim službam za zatiranje kriminala, tero- 
rizma, zlorabe mamil in organiziranega kriminala. Drugim 
organom je mogoče dati podatke le s pisnim dovoljenjem 
pogodbenice, ki je dala podatke; 

(4) pogodbenica, ki podatke daje, se mora prepričati o njihovi 
pravilnosti in o tem, ali je njihova izročitev nujna in ali so 
podatki v sorazmerju s ciljem izročitve. Poleg tega je treba 
upoštevati predpise druge - pogodbenice, ki se nanašajo na 
prepoved dajanja podatkov po njenem nacionalnem pravu. 
Če se ugotovi, da so izročeni nepravilni podatki ali podatki, ki 
se ne bi smeli predati, je o tem treba obvestiti pogodbenico, ki 
je podatke prejela. Ta mora uničiti te podatke. 

(5) osebi na katero se nanašajo podatki, je treba na njeno 
zahtevo dati poročilo o tem za katere podatke gre in o njihovi 
predvideni uporabi. Pojasnilo se ne da, če zakonodaja te 
države tega ne predpisuje. Pri dajanju informacij o podatkih 
fizičnih oseb je odločilno nacionalno pravo tiste pogodbe- 
nice, ki bo podatke dala; 

(6) pogodbenica, ki daje podatke, ob njihovi izročitvi določi 
tudi veljavne termine za izbris podatkov v skladu s svojo 
veljavno zakonodajo. Neodvisno od tega je treba podatke, ki 
se nanašjo na fizično osebo, ob prenehanju potrebe izbrisati. 
O izbrisu prevzetega podatka in o razlogu za to je treba hkrati 
s tem obvestiti pogodbenico, ki je poslala podatke. Dobljeni 
podatek se ob prenehanju pogodbe uniči; 

(7) pogodbenici morata o izročitvi, prevzemu in izbrisu podat- 
kov o fizični osebi voditi evidenco; 

(8) pogodbenici morata podatke o fizičnih osebah učinkovito 
zaščititi, da nepristojni nimajo dostopa do njih, ter preprečiti 
njihovo spremembo ali objavljanje. 

8. člen 

Pogodbenici zagotavljata tajnost vsakega zaupnega podatka, 
če ima tak pravni status po predpisih države, ki jih je izročila. 

V skladu s to pogodbo je predani material, podatke in teh- 
nične pripomočke možno izročiti tretji državi samo s pisnim 
dovoljenjem pogodbenice, ki jih daje. 

9. člen 

Pogodbenici bosta za pospeševanje in presojanje sodelova- 
nja po tej pogodbi ustanovili mešano komisijo. O njeni sestavi 
se bosta pogodbenici pisno obvestili po diplomatski poti. 

Seja mešane komisije bo najmanj enkrat letno. Pobudo za 
sklic nadaljnjih sestankov lahko da vsaka od pogodbenic po 
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potrebi. Komisija bo imela svoje seje izmenoma v Republiki 
Sloveniji in Republiki Hrvaški. 

10. člen 

Vsaka pogodbenica lahko delno ali v celoti odkloni zahtevo za 
sodelovanje in podporo ali postavi zanjo določene pogoje, če 
bi to omejevalo njeno nacionalno pravo, ogrožalo njeno var- 
nost ali druge bistvene interese oziroma kršilo njen naci- 
onalni pravni red. 

11. člen 

Pogodbenici pooblaščata ministra za notranje zadeve, da 
lahko vzajemno določita osebo, ki bo vzdrževala stike s poo- 
blaščenimi organi druge pogodbenice. 

12. člen 

Določila te pogodbe se ne nanašajo na druge dvostranske in 
večstranske mednarodne pogodbe, ki sta jih sklenili Repu- 
blika Slovenija in Republika Hrvaška. 

13. člen 

Ta pogodba začne veljati trideseti dan od dne zadnjega obve- 
stila pogodbenice drugi pogodbenici po diplomatski poti, da 
so izpolnjeni notranjepravni pogoji za uveljavitev te pogodbe. 

Pogodba je sklenjena za nedoločen čas. 

Vsaka pogodbenica jo lahko odpove po diplomatski poti. 

V primeru odpovedi pogodba neha veljati po šestih mesecih 
od dneva, ko je druga pogodbenica po diplomatski poti pre- 
jela obvestilo o odpovedi. 

Sestavljeno v ZAGREBU, dne 4. 6. 1993 v dveh izvirnikih 
v slovenskem in hrvaškem jeziku, besedili sta enako verodo- 
stojni. 

Za Vlado Republike 
Slovenije 

MINISTER 
ZA NOTRANJE ZADEVE 

Ivan Bizjak l.r. 

Za Vlado Republike 
Hrvaške 

MINISTER 
ZA NOTRANJE ZADEVE 

Ivan Jarnjakl.r. 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v hrvaškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Pogodbo o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije In 
Vlado Republike Hrvaške v boju proti terorizmu, tihotapljenju 
in zlorabi mamil kot tudi proti organiziranemu kriminalu sta 
podpisala minister za ndtranje zadeve Republike Slovenije 
- Ivan Bizjak in minister za notranje zadeve Republike Hrva- 
ške - Ivan Jarnjak v Zagrebu dne 4. 6. 1993. 

Pogodba ureja medsebojno sodelovanje pri preprečevanju in 
odkrivanju organiziranih oblik kriminala, še zlasti terorizma in 
nedovoljenega prometa z mamili. 

Na podlagi te pogodbe si bosta obe strani sporočali podatke 

o osebah, izmenjavale informacije, spoznanja in izkušnje 
o kriminalističnih raziskavah in terorističnih akcijah, izmenja- 
vale vzorce mamil, sodelovale in si pomagale pri preiskavah, 
na zaprosilo izvajale policijske ukrepe in podobno. 

Pogodbo z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slove- 
nije. 
Zaradi uveljavitve te pogodbe ni potrebno spreminjati obsto- 
ječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predpisa. 

Za izvajanje te pogodbe ne bo potrebno zagotaviti dodatnih 
sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI POGODBE MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE O PREVZEMU OSEB NA 

SKUPNI DRŽAVNI MEJI IN PROTOKOLA O URESNIČEVANJU POGODBE 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 

O PREVZEMU OSEB NA SKUPNI DRŽAVNI MEJI - EPA 456 - HITRI 

POSTOPEK 

Vlada Republike Slovenije je na 58. seji dne 2/12-1993 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
HRVAŠKE O PREVZEMU OSEB NA SKUPNI DRŽAVNI 
MEJI IN PROTOKOLA O URESNIČEVANJU POGODBE 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU- 
BLIKE HRVAŠKE O PREVZEMU OSEB NA SKUPNI 
DRŽAVNI MEJI, 

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 

nije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih 
zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bosta kot njena predstavnika pri delu delovnih teles 
Državnega zbora Republike Slovenije sodelovala: 

- Lojze PETERLE, minister za zunanje zadeve, 

- Ivan BIZJAK, minister za notranje zadeve. 

Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Hrvaške o prevzemu oseb na skupni državni meji in protokola 
o uresničevanju pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o prevzemu oseb na skupni državni meji  

1. člen 

Ratificirata se Pogodba med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Hrvaške o prevzemu oseb na skupni državni 
meji in Protokol o uresničevanju pogodbe med Vlado Repu- 
blike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o prevzemu oseb 
na skupni državni meji, podpisan v Zagrebu 4. junija 1993. 

2. člen 

Pogodba in protokol se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem 
jeziku glasita: 

POGODBA MED VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE HRVAŠKE 
O PREVZEMU OSEB NA SKUPNI DRŽAVNI MEJI 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške (v 
nadaljevanju: pogodbenici) sta z željo, da bi uredili prevzema- 
nje lastnih državljanov in državljanjov tretjih držav na skupni 
državni meji, sklenili naslednjo pogodbo: 

1.člen 

Pristojni mejni organi pogodbenic bodo brez formalnosti 
prevzel osebo z območja druge pogodbenice, za katero se 
lahko verodostojno dokaže, da je državljan pogodbenice. 

2. član 

Pristojni mejni organi pogodbenic bodo sprejeli nazaj osebe 
pogodbenice, ki so jih mejni organi druge pogodbenice prev- 
zeli če se kasneje v postopku ugotovi, da te osebe niso imele 
državljanstva države, ki jih je predhodno prevzela. 

3. člen 

Vračanje državljanov pogodbenic, ki zaradi bolezni mladolet- 
nosti oziroma starosti potrebujejo nego, je treba predhodno 

najaviti preko diplomatsko-konzularnih predstavništev po- 
godbenic. 

Izročitev oziroma prevzem osebe iz prvega odstavka tega 
člena je treba najaviti najmanj 72 ur pred izvršitvijo. 

4. člen 

Pristojni mejni organi pogodbenic bodo brez posebnih for- 
malnosti prevzeli državljane tretjih držav, ki so na nedovoljen 
način prestopili državno mejo med pogodbenicama in bili 
prijeti na ozemlju druge pogodbenice, v 3 dneh po nedovolje- 
nem prehodu državne meje. 

Če se neformalni prevzem zavrne, je možno zaprositi za 
najavo prevzema v skladu s 5. členom tega sporazuma. 

Najavo za izročitev pošlje na slovenski strani pristojna uprava 
za notranje zadeve, katero upravno območje meji z Republiko 
Hrvaško, s hrvaške strani pa pristojna policijska uprava, 
katero območje delovanja meji z Republiko Slovenijo. 

5. člen 

Državljane tretjih držav, ki so bili prijeti na ozemlju druge 
pogodbenice v roku daljšem od treh do največ trideset dni od 
dne nedovoljenega prehoda na ozemlje druge pogodbenice, 
bodo pristojni mejni organi pogodbenic prevzeli s posredova- 
njem diplomatsko-konzularnih predstavništev pogodbenic. 

Izročitev je treba prehodno najaviti na mejnem prehodu naj- 
manj 72 ur pred izročitvijo oziroma prevzemom osebe. 

6. člen 

Kot dokazi, da je državljan tretje države pred nedovoljenim 
prehodom državne meje bival na ozemlju druge pogodbenice, 
veljajo: 

M 
- uradni zapisi organa države, na ozemlju katere je državljan 
tretje države bival pred nedovoljenim prehodom državne meje 
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(vizumi, žigi mejnih prehodov, dovoljenje za prebivanje itd.), 

- uradni spisi organov in ustanov države, na ozemlju katere 
je državljan tretje države bival pred nedovoljenim prehodom 
državne meje (odločbe o kaznovanju itd.), 

- osebne izjave in izjave prič, ki jih je možno preveriti ozi- 
roma nesporno kažejo na to, da je državljan tretje države bival 
na ozemlju druge pogodbenice pred nedovoljenim prehodom 
državne meje. 

7. člen 

Pristojni mejni organi pogodbenic bodo ponovno sprejeli 
državljane tretjih držav, ki so jih pristojni mejni organi druge 
pogodbenice predhodno sprejeli na podlagi 4. in 5. člena te 
pogodbe, če se kasneje v postopku ugotovi, da je državljan 
tretje države v drugi pogodbenici v postopku za priznanje 
statusa begunca ali se kasneje izkaže, da državljan tretje 
države ni na nedovoljen način prišel z območja druge pogod- 
benice. 

Izročitev je treba predhodno najaviti na mejnem prehodu, kjer 
bo oseba ponovno izročena oziroma prevzeta, najmanj v 72 
urah pred izročitvijo. 

Najavo za ponovno izročitev pošlje Ministrstvo za notranje 
zadeve pogodbenice, ki je prevzela državljana tretje države, 
Ministrstvo za notranje zadeve druge pogodbenice. 

8. člen 

Vsaka pogodbenica prevzame prevoz državljanov tretjih držav 
pod policijskim spremstvom, če druga pogodbenica za to 
zaprosi in zagotovi prevzem oseb v ciljni državi in preko 
tranzitnih držav. 

Prošnjo za prevoz državljanov tretjih držav pod policijskim 
spremstvom pošlje Ministrstvo za notranje zadeve države, ko 
zaprosi za prevoz pod nadzorom Ministrstvu za notranje 
zadeve države, ki opravi prevoz pod policijskim spremstvom. 

Ministrstvo za notranje zadeve zaprošene države mora Mini- 
strstvo za notranje zadeve države prosilke na prošnjo odgovo- 
riti v 7 urah. 

9. člen 

Prevoz državljana tretje države pod policijskim spremstvom 
se odkloni v primeru: 

- če niso izpolnjeni pogoji za potovanje in prevzem v ciljni 
državi. 
- če mu v ciljni državi grozi pregon zaradi njegovega politič- 
noga prepričanja, rasne, nacionalne ali verske pripadnosti 
oziroma če bi bil izpostavljen okrutemu nečloveškemu ravna- 
nju ali kaznovanju. 

10. člen 

Prevzem oziroma prevoz državljana tretje države pod policij- 
skim spremstvom iz prejšnjih členov te pogodbe ni možen, če 
9re za državljana države, s katero pogodbenica, ki je zaprosila 
za prevzem oziroma prevoz pod policijskim spremstvom, 
meji. 

11. člen 

Izročitev oziroma prevzem državljanov tretjih držav na meji se 
opravlja na mejnih prehodih, odprtih za mednarodni cestni ali 
železniški promet. 

Izročitev oziroma prevzem državljanov pogodbenic se lahko 
Izvrši tudi na mejnih prehodih, odprtih za meddržavni cestni 
promet. 

12. člen 

Stroške, ki nastanejo s prevozom državljanov tretjih držav pod 

policijskim spremstvom ali stroške ponovnega prevzema krije 
pogodbenica prosilka. 

13. člen 

Za uresničevanje te pogodbe se ministrstvi za notranje zadeve 
pogodbenic dogovorita posebno o: 
a) postopku pri medsebojnem obveščanju, 
b) podatkih in dokazilih potrebnih za prevzem, 
c) okoliščinah v zvezi z nedovoljenim prestopom meje, 
d) mejnih prehodih za prevzem, 
e) strokovnih dogovorih o uporabi te pogodbe. 

14. člen 

Ta pogodba ne posega v notranjepravne predpise pogodbe- 
nic, še posebej carinske in devizne predpise, pravice do 
priznanja statusa begunca ter izročanje oseb v okviru pravne 
pomoči med pogodbenicama. 

15. člen 

Pogodba začne veljati 30 dni po prejemu zadnjega obvestila 
pogodbenic po diplomatski poti, da so izpolnjeni notranje- 
pravni pogoji za uveljavitev te pogodbe. 

Ta pogodba se začasno uporablja od dneva podpisa. 

Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, razen, če jo ena od 
pogodbenic ne odpove po diplomatski poti. V tem primeru 
pogodba preneha veljati 6 mesecev po prejemu obvestila 
o odpovedi po diplomatski poti. 

Sestavljeno v Zagrebu, dne 4. junija 1993 v dveh izvirnikih 
v slovenskem in hrvaškem jeziku, besedili sta verodostojni. 

ZA VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE 
Minister za notranje 
zadeve 
IVAN BIZJAK l.r. 

ZA VLADO REPUBLIKE 
HRVAŠKE 

Minister za notranje 
7flHp\/A 

IVAN JARNJAK I. r. 

PROTOKOL 
O URESNIČEVANJU POGODBE MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
HRVAŠKE O PREVZEMU OSEB NA SKUPNI 
DRŽAVNI MEJI 

A) K prvemu odstavku 4. člena: 

Za nedovoljeni presotp državne meje med pogodbenicama se 
šteje, če oseba prestopi mejo zunaj uradno dovoljenega mej- 
nega prehoda oziroma če se na mejnem prehodu izogne 
kontroli. 

B) K tretjemu odstavku 4. člena: 

Pristojne uprave za notranje zadeve Republike Slovenije so: 

Uprava za notranje zadeve Koper 
Trg Toneta Ukmarja 4, 66000 Koper 
tel.:066 21-782 
fax.: 066 21-610 

Uprava za notranje zadeve Postojna 
Gregorčičev drevored 3, 66230 Postojna 
tel.: 067 23-881 
fax.: 067 23-363 

Uprava za notranje zadeve Ljubljana 
Prešernova 18, 61000 Ljubljana 
tel.: 061 317-544 
fax.: 061 327-988 

Uprava za notranje zadeve Novo mesto 
Jerebova 1, 68000 Novo mesto 
tel.: 068 21-080 
fax.: 068 27-083 
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Uprava za notranje zadeve Krško 
Ceste krških žrtev 53, 68270 Krško 
tel.: 0608 21-855 
fax.: 0608 22-262 

Uprava za notranje zadeve Celje 
Ljubljanska cesta 12, 63000 Celje 
tel.: 063 21-931 
fax.: 063 24-821 

Uprava za notranje zadeve Maribor 
Maistrova 2, 62000 Maribor 
tel.: 062 24-251 
fax.: 062 211-299 

Uprava za notranje zadeve Murska Sobota 
Arhitekta Novaka 5, 69000 Murska Sobota 
tel.: 069 31-221 
fax.: 069 32-357 

Pristojne policijske uprave Republike Hrvaške: 

Policijska uprava Međimurska 
Čakovec, Florijana Bobiča 1 
tel.: 042 811-999 
fax.: 042 812-418 

Policijska uprava Varaždinska 
Varaždin, Milčetičeva 10 
tel.: 042 44-077 
fax.: 042 23-443 

Policijska uprava Krapinsko-zagorska 
Zabok, Matije Gupca 53 
tel.: 049 21-140 
fax.: 049 23-443 

Policijska uprava Zagrebačka 
Zagreb, Matičina 4 
tel.: 041 443-111 
fax.: 041 425-052 

Policijska uprava Karlovačka 
dr. Vlatka Mačeka 13 
tel.: 047 24-322 
fax.: 047 23-836 

- datum in kraj rojstva, 
- državljanstvo, 
- osebni dokument, 
- zadnje stalno prebivališče v domovini, 
- dan, uro, kraj in način nedovoljenega prestopa meje, 
- dokazila o nedovoljenem prestopu meje 
- če je potrebno, opis zdravstvenega stanja ter nega, ki jo to 
stanje zahteva, 
- predlog za kraj in čas izročitve osebe 

D) K 8. členu: 
« 

Organi, pristojni za pošiljanje in reševanje prošenj za prevoz 
pod policijskim spremstvom, so: 

- V Republiki Sloveniji: 

Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije 
Uprava policije, Oddelek za mejne zadeve in tujce 
Štefanova 2, 61000 Ljubljana 
tel.: 061 217-580 
fax.: 061 217-450 

- V Republiki Hrvaški: 

Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske 
Sektor policije, Odjel migracija, Avenija Vukovar 33 
41000 Zagreb 
tel.: 041 622-107 ali 622-239 
fax.: 041 612-339 

E) K točki e) prvega odstavka 13. člena: 

Pogovori strokovnjakov o izvajanju protokola: 
Strokovnjaki pogodbenic bodo imeli praviloma enkrat letno 
pogovore o izvajanju in morebitnih spremembah tega proto- 
kola. O času in kraju takih pogovorov se bosta stranki spora- 
zumeli vsakič posebej. 

F) Ta protokol začne veljati hkrati s Pogodbo med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o prevzemu 
oseb na skupni državni meji. 

Minister za notranje zadeve 
Republike Slovenije 
Ivan Bizjak l.r 

Minister za notranje zadeve 
Republike Hrvaške 

Ivan Jarnjakl. r. 

Policijska uprava Primorsko-goranska 
Rijeka, Žrtava fašizma 3 
tel.: 051 33-322 
fax.: 051 30-764 

OPOMBA: sledi tekst pogodbe In protokola v hrvaškem 
jeziku 

Policijska uprava Istarska 
Pula, Trg Vladimira Bakarića 
tel.: 052 22-555 
fax.: 052 43-038 

C) K tretjemu odstavku 4. člena in drugemu odstavku 5. člena: 

Najava za prevzem naj po možnosti vsebuje tele podatke: 
- ime in priimek, 

3. člen 

Za izvajanje pogodbe in protokola skrbi Ministrstvo za notra- 
nje zadeve. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Pogodbo med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Hrvaške o prevzemu oseb na skupni državni meji in protokol 
o uresničevanju te pogodbe sta podpisala minister za notra- 
nje zadeve Republike Slovenije Ivan Bizjak in minister za 
notranje zadeve Republike Hrvaške Ivan Jarnjak v Zagrebu 
dne 4. 6. 1993. 

Pogodba in protokol urejata vprašanje prevzemanja državlja- 
nov držav pogodbenic, ki se protipravno nahajajo v drugi 
državi pogodbenici, in vprašanje prevzemanja državljanov 
tretjih držav, ki so z ozemlja ene države pogodbenice prešli na 
ozemlje druge države pogodbenice na nedovoljen način. 
Poleg tega določata pogoje za tranzit ozemlja države pogod- 
benice za državljane tretjih držav, ki jih druga država pogod- 

benica izžene, ter način in pogoje policijskega spremstva. 

Pogodbo in protokol z zakonom ratificira Državni zbor Repu- 
blike Slovenije. 

Zaradi uveljavitve te pogodbe in protokola ni potrebno spre- 
minjati obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega 
predpisa. 

Za izvajanje te pogodbe in protokola prav tako ne bo 
potrebno zagotoviti dodatnih sredstev iz proračuna Repu- 
blike Slovenije. Stroški za odstranitev tujca z območja Repu- 
blike Slovenije se že sedaj, če tujec nima lastnih sredstev, 
krijejo iz proračuna Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o DOHODNINI — EPA 301 — TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 9. decembra 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOHODNINI, 
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 
14. seje Državnega zbora z dne 27/11-1993, 174. in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenijo za 
decembrsko zasedanje zbora. 

Vlada Republike Slovenije je hkrati določila besedilo 
amandmajev k predlogu zakona o dohodnini, ki vam jih 
pošiljamo v obravnavo. 

Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Držav- 
nega zbora predlagamo, da se skrajša 30-dnevni rok za 
predložitev navedenega zakona (drugi odstavek 52. člena 
poslovnika Državnega zbora). 

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

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance, 
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 
- IRENA ZAKOTNIK, višja svetovalka v Ministrstvu za 
finance, 

- Ivan ROJC, direktor Republiške uprave za javne pri- 
hodke. 

Predlog zakona o dohodnini 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

V Republiki Sloveniji so z dohodnino obdavčeni dohodki, 
določeni s tem zakonom. 

2. člen 
Viri dohodnine so: 

- osebni prejemki; 
- dohodki iz kmetijstva; 
- dohodki iz dejavnosti; 
- dohodki iz kapitala; 
- dohodki iz premoženja; 
- dohodki iz premoženjskih pravic. 

3. člen 

Viri iz prejšnjega člena se med letom obdavčujejo z davki, 
določenimi s tem zakonom kot podvrstami dohodnine. 

Odmerjeni oziroma obračunani davki iz prejšnjega odstavka 
se odštejejo od dohodnine. 

4. člen 

Višina dohodnine in davkov, ki se od nje odštejejo, se ugotav- 
lja po predpisih, ki veljajo na dan 1. januarja tistega leta, za 
katero se dohodnina odmerja, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

II. DOHODNINA 

5. člen 

Dohodnino plačuje fizična oseba s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji (rezident), ki ima v posameznem koledar- 
skem letu na njenem območju dohodke iz 2. člena tega 
zakona (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) razen, če ni s tem 
zakonom drugače določeno. 

Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike 
Slovenije, če je bivala na njenem območju nepretrgoma naj- 
manj šest mesecev in je na tem območju dosegala dohodke iz 
2. člena tega zakona. 

6. člen 

V osnovo za dohodnino se vštevajo: 

- letni znesek plače, nadomestil plač in drugih prejemkov iz 
delovnega razmerja, izplačanih v denarju, bonih ali v naravi, 
razen povračil stroškov, ki jih je imel zavezanec v zvezi 
z delom ter letni prejemki v obliki stimulacij in bonitet v zvezi 
z delovnim razmerjem (v nadaljnjem besedilu: plača), zmanj- 
šan za plačane obvezne prispevke za socialno varnost in 
posebne prispevke, uvedene z zakoni; 

- vsak posamezen prejemek, dosežen na podlagi pogodbe 
o delu, delovršne pogodbe oziroma od prevzema opravljanja 
storitev oziroma poslov na drugi podlagi v višini, od katere je 
bil obračunan davek od osebnih prejemkov; 

- letni znesek pokojnine, od katere je bil obračunan davek od 
osebnih prejemkov, zmanjšan za posebne prispevke, uvedene 
z zakoni; 

- katastrski dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
zmanjšan za katastrski dohodek zemljišč, za katera so priz- 
nane oprostitve in olajšave ter zmanjšan za obvezne pri- 
spevke za socialno, varnost, ki se obračunavajo od katastr- 
skega dohodka, za posebne prispevke, uvedene z zakoni in za 
pristojbine, uvedene s predpisi o gozdovih; 

- dobiček, dosežen z opravljanjem dejavnosti, v višini, od 
katere je bil odmerjen davek iz dejavnosti, zmanjšan za olaj- 
šave, ki se priznajo po tem zakonu. Če se dobiček ugotavlja 
z upoštevanjem normiranih odhodkov, se v osnovo za dohod- 
nino všteje tako ugotovljen dobiček, zmanjšan za obvezne 
prispevke za socialno varnost in posebne prispevke, uvedene 
z zakoni; 

- dobiček, dosežen s prodajo kapitala; 

- letni znesek obresti na posojila, od katerih je bil odmerjen 
oziroma obračunan davek od dohodkov iz premoženja; 

- dohodki, doseženi z udeležbo pri dobičku; 

- dohodki, doseženi z oddajanjem premoženja v najem, 
v višini, od katere je bil odmerjen oziroma obračunan davek 
od dohodkov iz premoženja; 

- dohodki iz premoženjskih pravic v višini, od katere je bil 
odmerjen oziroma obračunan davek od dohodkov iz premo- 
ženjskih pravic. 

poročevalec 25 



7. člen 10. plačane članarine političnim strankam in sindikatom; 

Osnova za dohodnino se zmanjša za znesek, ki znaša 11% 
letne poprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, 
za katero se odmerja dohodnina. 

8. člen 

Osnova za dohodnino iz prejšnjega člena se zmanjša še za: 

- letno poprečno plačo zaposlenih v Republiki Sloveniji 
v letu, za katero se dohodnina odmerja, invalidom s 100 
% telesno okvaro, če jim je bila priznana pravica do tuje nege 
in pomoči, na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali 
občinskega upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev 
in vojaških invalidov; 

- 40% poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji 
v letu, za katero se dohodnina odmerja, zavezancem, ki so 
imeli prejemke iz naslova plačila za začasno ali občasno 
opravljanje dela učencev in študentov, prejetih preko študent- 
skih ali mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posre- 
dovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s pred- 
pisi na področju zaposlovanja; 

- 8% poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji 
v letu, za katero se dohodnina odmerja, zavezancem po 
dopolnjenem 65. letu starosti. 

9. člen 

Osnova za dohodnino se zmanjša tudi za: 

1. sredstva, vložena v vrednostne papirje, katerih izdajatelj je 
Republika Slovenija in katerih vračilni rok je daljši od 12 
mesecev; 

2. sredstva, porabljena za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše 
ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca, 
za vzdrževanje teh objektov in odpravo arhitekturnih in komu- 
nikacijskih ovir za invalida v teh objektih; 

3. sredstva, ki jih lastnik naravne znamenitosti ali kulturnega 
spomenika vloži v njegovo vzdrževanje v letu, za katero se 
dohodnina odmerja, na podlagi dokumentacije izvajalca del, 
s katerim je strokovna organizacija za varstvo naravne in 
kulturne dediščine soglašala in na podlagi njene ugotovitve, 
da so izvedena dela prispevala k ohranjanju naravovarstvenih 
ali spomeniških lastnosti nepremičnine ter sredstva, vložena 
v nakup likovnih del, leposlovnih knjig ter plošč umetniške 
vrednosti; 

4. prispevke in premije, namenjene za povečanje socialne 
varnosti zavezanca na področjih pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, zdravstvenega varstva in zaposlovanja, 
plačane pravnim osebam s sedežem na območju Republike 
Slovenije ter znesek sredstev, vloženih v nakup zdravil, zdrav- 
stvenih in ortopedskih pripomočkov; 

5. sredstva za nakup učbenikov in druge strokovne literature, 
namenjene pridobivanju izobrazbe; 6.plačane zneske za šol- 
nine (npr. glasbeno, jezikovno, podiplomsko izobraževanje 
itd.) 7. plačane prostovoljne denarne prispevke in vrednost 
daril v naravi za humanitarne, kulturne, izobraževalne, znan- 
stvene, športne, ekološke in religiozne namene, kadar so 
izplačani osebam, ki so v skladu s posebnimi predpisi organi- 
zirane za opravljanje takšnih dejavnosti ter navedeni prispevki 
oziroma darila, izplačana invalidskim organizacijam; 

8. plačani znesek sredstev, ki jih zavezanec v skladu 
s pogodbo dodatno prispeva v okviru cene za telefonski 
priključek ali priključek za vodovod, kanalizacijo, plinovod, 
toplovod ali kabelsko televizijo, v celoti ali deloma zgrajen 
s sredstvi iz samoprispevka; 

9. plačane zneske samoprispevka, uvedenega v skladu s pred- 
pisi o samoprispevku; 

11. sredstva, vložena v nakup delnic zasebnih ali državnih 
skladov, ki so namenjena izključno razvoju znanosti in tehno- 
logije; 

12. znesek sredstev, ki jih lastnik vloži v obnovo denacionalizi- 
ranega premoženja do višine valorizirane zmanjšane vredno- 
sti denacionaliziranega premoženja v primerjavi z vrednostjo 
premoženja ob podržavljenju. 

Zmanjšanje osnove po 1. točki prejšnjega odstavka se prizna 
za vsak vrednostni papir samo enkrat. 

Zmanjšanje osnove za namene po tem členu lahko znaša 
največ 3% osnove za dohodnino iz 6. člena tega zakona, razen 
zmanjšanja po 9. točki prvega odstavka tega člena. 

Zmanjšanje osnove za namene po tem členu se zavezancu 
prizna pod pogojem, da so bila sredstva porabljena osebno za 
zavezanca in da so bila dokazana z dokumenti, ki glasijo na 
njegovo ime. 

10. člen I 
Zavezancem, ki vzdržujejo družinske člane, se prizna 
posebna olajšava. Za prvega otroka in za vsakega drugega 
vzdrževanega družinskega člana, se osnova zmanjša za zne- 
sek, ki znaša 10% letne poprečne plače zaposlenih v Repu- 
bliki Sloveniji. Za vsakega nadaljnjega otroka se olajšava 
poveča za 5% navedene plače tudi v primeru, če se zavezanca 
soglasno odločita, da bosta uveljavljala olajšavo vsak za dolo- 
čeno število otrok. 

Za otroka z zmerno, težjo in težko motnjo v telesnem in 
duševnem razvoju znaša olajšava 50% letne poprečne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji. 

Če ima vzdrževani družinski član lastne dohodke, se znesek 
olajšave zmanjša za toliko, kolikor so znašali letni dohodki 
tega člana. Znesek olajšave se ne zmanjša za prejemke iz 5. 
točke 19. člena tega zakona, prispevek za preživljanje otroka, 
štipendije in plačila učencem, dijakom in študentom za oprav- 
ljeno obvezno praktično delo v vzgojnoizobraževalnem pro- 
cesu, za prejemke iz naslova plačila za začasno ali občasno 
opravljanje dela učencev in študentov, prejetih preko študent- 
skih ali mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posre- 
dovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s pred- 
pisi na področju zaposlovanja in za sorazmerni del družinske 
pokojnine, ki jo prejema vzdrževani družinski član. Če zaveza- 
nec ni vse leto vzdrževal družinskega člana, se za priznanje 
olajšave upošteva le čas, ko je zavezanec takega člana dejan- 
sko preživljal in v tem času doseženi lastni dohodki tega 
člana. 

11. člen 

Vzdrževani družinski člani po tem zakonu so: 

- zakonec, ki nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ta 
manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družin- 
skega člana, predpisane v prvem odstavku 10. člena tega 
zakona (v nadaljnjem besedilu: posebna olajšava) in razve- 
zani zakonec, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenje- 
nim po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, 
priznana pravica do preživnine; razvezanemu zakoncu se 
plačana preživnina prizna do višine posebne olajšave; 

- oseba, ki nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ta 
manjša od višine posebne olajšave za vzdrževanega družin- 
skega člana, ki je v celem letu, za katero se dohodnina 
odmerja, živela z zavezancem v življenjski skupnosti, ki je po 
predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih 
posledicah izenačena z zakonsko zvezo; 

- otroci oziroma posvojenci do 18. leta starosti; če nadalju- 
jejo šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in niso v delov- 
nem razmerju največ do 26. leta starosti, po 26. letu starosti 
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pa, če imajo status rednega študenta; za delo nezmožen otrok 
oziroma posvojenec pa ne glede na starost. Izjemoma se šteje 
za vzdrževanega otroka tudi otrok oziroma posvojenec sta- 
rejši od 18 let, ki se izobražuje in je za delo sposoben, če je 
prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma 
posvojitelji v skupnem gospodinjstvu ter nima lastnih sred- 
stev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine posebne 
olajšave; 

- pastorek, pod pogoji iz prejšnje alinee, če starša nista 
zavezanca za dohodnino; 

- vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za 
enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev; 

- starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih 
sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od višine 
posebne olajšave. Olajšava se prizna pod pogojem, da starši 
oziroma posvojitelji živijo z zavezancem v skupnem gospo- 
dinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstve- 
nem zavodu ali v drugi družini in zavezanec krije stroške teh 
storitev. Olajšava se uveljavi na podlagi potrdila o plačilih. 
Olajšava se prizna pod enakimi pogoji tudi za starše oziroma 
posvojitelje zavezančevega zakonca, če zakonec ni zaveza- 
nec za dohodnino. 

Za istega vzdrževanega družinskega člana se prizna posebna 
olajšava samo enemu zavezancu, drugemu pa le morebitna 
razlika do celotne višine olajšave. Če se zavezanci ne morejo 
sporazumeti, kdo izmed njih bo uveljavil pravico do posebne 
olajšave za istega vzdrževanega družinskega člana, se prizna 
vsakemu zavezancu sorazmerni del olajšave. Za otroka, za 
katerega zavezanec na podlagi sodne odločbe, sporazuma ali 
dogovora o preživljanju, sklenjenega po predpisih o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih, prispeva za njegovo preživlja- 
nje, lahko zavezanec uveljavlja posebno olajšavo do višine, 
določene v 10. členu tega zakona. Če je prispevek zavezanca 
manjši od njemu pripadajočega dela posebne olajšave ali če 
zavezanec ne prispeva za preživljanje otroka, se razlika do 
njemu pripadajočega dela ali celotni del njemu pripadajoče 
posebne olajšave prizna staršu, kateremu je otrok zaupan. 
Zavezancu, ki mu je kmetijstvo in z njim povezane dejavnosti 
edini vir dohodkov, se prizna posebna olajšava za vzdrževane 
družinske člane tudi za vse člane gospodinjstva, ki sodelujejo 
pri doseganju dohodka iz kmetijstva in jim je to edini vir 
dohodkov, pod pogojem, da njegov zakonec nima drugih 
lastnih dohodkov. V takem primeru pripada zavezancu 
posebna olajšava tudi za otroke družinskih članov, katerim bi 
pripadala posebna olajšava po drugi alinei prvega odstavka 
tega člena, če bi bili zavezanci za dohodnino. 

12. člen 

Stopnje dohodnine so: 

če znaša letna osnova SIT 
nad do 

znaša davek 
SIT SIT 

428.466 
856.932 

1.285.398 
1.713.864 
2.570.796 

428.466 
856.932 

1.285.398 
1.713.864 
2.570.796 

17% 
72.839 + 35% 

222.802 + 37% 
381.334 + 40% 
552.720 + 45% 
938.339 + 50% 

nad 428.466 
nad 856.932 

nad 1.285.398 
nad 1.713.864 
nad 2.570.796 

Zneski iz prejšnjega odstavka se valorizirajo s koeficientom 
porasta poprečne mesečne plače zaposlenih v Republiki Slo- 
veniji po podatkih'Zavoda Republike Slovenije za statistiko 
leta, za katero se opravi valorizacija, glede na predhodno leto. 

Valorizirane zneske ugotovi minister za finance in jih objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

13. člen 

Dohodki za dela, ki jih je zavezanec ustvarjal dalj kot eno leto 

in dohodki, ki izvirajo iz preteklih let ali jih je zavezanec prejel 
za več let vnaprej, se vštejejo v celoti v osnovo za dohodnino 
leta, v katerem jih je zavezanec prejel in obdavčijo po 
poprečni stopnji dohodnine enoletnih prejemkov. 

Za ugotovitev poprečne stopnje dohodnine enoletnih prejem- 
kov se pri dohodkih iz prejšnjega odstavka, pri katerih se 
lahko ugotovi višina dohodka leta, za katero se dohodnina 
odmerja, upošteva ugotovljena višina prejemka tega leta. 

Če razmejitev dohodkov po letih ni možna, se prejeti doho- 
dek, ki se nanaša na več let, razdeli na toliko enakih delov, na 
kolikor let se nanaša in se v osnovo za ugotovitev poprečne 
stopnje vključi del dohodka, ki odpade na eno leto. 

14. člen 

Odmerjena dohodnina se zmanjša za višino odmerjenih ozi- 
roma obračunanih davkov od posameznih vrst dohodkov. 

Če je bil od dohodkov, ki se vštevajo v osnovo za dohodnino, 
plačan davek v tujini, se odmerjena dohodnina zmanjša za ta 
davek. 

Če je bil zavezancu pri odmeri davka od posamezne vrste 
dohodka v celoti ali deloma odpisan dolg pri posamezni vrsti 
davka, se za znesek odpisanega davka zmanjša dohodnina. 

III. OBDAVČITEV POSAMEZNIH VRST DOHODKOV 

1. Davek od osebnih prejemkov 

15. člen 

Zavezanec za davek od osebnih prejemkov je fizična oseba 
s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki prejema: 

- plačo iz delovnega razmerja; 
- pokojnino; 
- prejemke, dosežene na podlagi pogodbe o delu, delovršne 
pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev in poslov 
na drugi podlagi. 

Zavezanec po prvi alinei prejšnjega odstavka je tudi rezident 
Republike Slovenije, ki prejema plačo iz tujine za delo na 
območju Republike Slovenije. 

Zavezanec po drugi alinei prvega odstavka tega člena je tudi 
rezident Republike Slovenije, ki prejema pokojnino iz tujine. 

Zavezanec po tretji alinei prvega odstavka tega člena je tudi 
rezident Republike Slovenije, ki opravlja storitve in posle na 
območju Republike Slovenije za tujo pravno in fizično osebo. 

Fizična oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, je zaveza- 
nec za davek od prejemkov po prvi alinei prvega odstavka 
tega člena, če je delovno razmerje sklenjeno v Republiki 
Sloveniji in po tretji alinei prvega odstavka tega člena, če so ti 
prejemki doseženi z opravljanjem storitev in poslov na 
območju Republike Slovenije. 

16. člen 

Osnova za davek od osebnih prejemkov je: 

- plača, nadomestilo plače in drugi prejemki iz delovnega 
razmerja, zmanjšani za plačane obvezne prispevke za soci- 
alno varnost, izplačani v denarju, bonih ali v naravi, razen 
povračil stroškov, ki jih je imel zavezanec v zvezi z delom ter 
prejemki v obliki stimulacij in bonitet v zvezi z delovnim 
razmerjem. Povračila stroškov, ki jih je imel zavezanec v zvezi 
z delom, se ne vštevajo v osnovo za davek največ do višine, ki 
je določena s predpisom Vlade Republike Slovenije; 

- plača, dosežena z delom v tujini na podlagi delovnega 
razmerja, sklenjenega v državi, v višini plače za enaka dela 
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v državi, zmanjšana za plačane obvezne prispevke za socialno 
varnost; 

- pokojnina, povečana s koeficientom poprečne stopnje 
davka od osebnih prejemkov, ki se plačuje od plače iz delov- 
nega razmerja; koeficient ugotovi minister za finance in ga 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; 

- vsak posamezni bruto prejemek iz tretje alinee prvega 
odstavka 15. člena tega zakona, izplačan v denarju, bonih ali 
v naravi, z vštetimi povračili stroškov, zmanjšan za 10%. 

Zmanjšanje osnove za dohodnino po 7. členu, prvi in tretji 
alinei 8. člena ter posebna olajšava za vzdrževane družinske 
člane po 10. členu tega zakona se upošteva že pri odmeri 
davka od osebnih prejemkov po prvi, drugi in tretji alinei 
prvega odstavka tega člena. Pri odmeri davka od osebnih 
prejemkov po četrti alinei prvega odstavka tega člena se 
upošteva zmanjšanje osnove za dohodnino po drugi alinei 8. 
člena hkrati z zmanjšanjem po 7. členu tega zakona. Kriterij za 
ugotovitev višine zmanjšanja je poprečna plača zaposlenih 
v Republiki Sloveniji iz predpreteklega meseca. 

Posebna olajšava za vzdrževane družinske člane se prizna pri 
obdavčitvi plače in pokojnine na podlagi skupne pisne izjave 
o vzdrževanih družinskih članih, ki jo je zavezanec dolžan 
predložiti izplačevalcu osebnih prejemkov. Če skupna pisna 
izjava ni podana, se zavezancu upošteva le sorazmerni del 
posebne olajšave. 

Za določitev osnove po tretji alinei prvega odstavka tega 
člena se pri družinski pokojnini upošteva število družinskih 
članov, ki jo prejemajo. 

17. člen 

Stimulacije in bonitete iz prve alinee prvega odstavka prejš- 
njega člena, ki se vštevajo v osnovo za davek od osebnih 
prejemkov, so: 

1. plačila delodajalca za: 
- neobvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje; 
- druga osebna zavarovanja; 
- stroške nastanitve; 
- stroške izobraževanja, ki niso v zvezi z zaposlitvijo; 

2. razlika med revalorizacijskimi obrestmi in obrestmi, ki jih je 
delodajalec obračunal od posojila, danega delavcu. Revalori- 
zacijske obresti se obračunavajo na podlagi rasti cen na 
drobno v mesecu pred mesecem, v katerem se izplača plača, 
v katero se vštevajo obresti od danega posojila; boniteta se ne 
ugotavlja, če je s pogodbo pismeno dogovorjena valutna 
klavzula; 

3. znesek popustov, ki jih delodajalec da delavcu na svoje 
proizvode, trgovsko blago in storitve; 

4. vrednost daril delodajalca, če ta v mesecu, v katerem je 
prejeto darilo, presegajo 5% poprečne plače zaposlenih 
v Republiki Sloveniji predpreteklega meseca pred mesecem, 
v katerem se izplača plača, v katero se všteva vrednost darila; 

5. uporaba osebnega vozila, danega delavcu tudi za privatne 
namene, ne glede na način, kako je delodajalec pridobil 
vozilo. V osnovo za davek se šteje 0,5 % knjižne vrednosti 
osebnega vozila mesečno ob upoštevanju enakomernega 
časovnega amortiziranja ter letne amortizacijske stopnje 
v višini 15%. Če delavec vodi evidenco o prevoženih kilome- 
trih za privatne namene, se v osnovo za davek všteje znesek 
kilometrine, ki bi jo prejel za prevožene kilometre z lastnim 
vozilom oziroma 70% tega zneska, če krije stroške goriva 
sam. 

18. člen 

Stopnje davka od osebnih prejemkov so: 

če znaša osnova za davek poprečne plače predpreteklega meseca 
zaposlenih v Republiki Sloveniji (v nadaljenem besedilu: pop. MP) 
nad do znaša davek  

50% 17% 
50% 100% 50% pop. MP* 17% + 35% nad 50% pop. MP 
100% 150% 50% pop. MP" 52% + 37% nad 100% pop. MP 
150% 200% 50% pop. MP' 89% + 40% nad 150% pop. MP 
200% 300% 50% pop. MP* 129% + 45% nad 200% pop. MP 
300% 50% pop. MP' 219% + 50% nad 300% pop. MP 

Če se plača oziroma pokojnina izplača v več delih, se ob izplačilu 
zadnjega dela plače oziroma pokojnine ugotovi višina mesečne plače 
oziroma pokojnine in izvrši obračun davka ter poračun plačanega 
davka od posameznih delov plače oziroma pokojnine. 

Če se prejemki, ki se vštevajo v osnovo za davek, izplačajo za več 
mesecev skupaj, se davek obračuna od celotnega prejemka po 
poprečni stopnji davka od enomesečnega prejemka. Stopnja davka od 
osebnih prejemkov iz tretje alinee 15. člena tega zakona je 25%. 

19. člen 

Davka od osebnih prejemkov se ne plačuje od : 

1. prejemkov po predpisih o vojaških invalidih in civilnih 
invalidih vojne; 

2. plačil za delo med rehabilitacijo; 

3. prejemkov iz naslova: 
- jubilejnih nagrad, 
- odpravnin ob upokojitvi, 
- odpravnin, izplačanih zaradi prenehanja delovnega raz- 
merja iz operativnih razlogov po predpisih o delovnih razmer- 
jih, 

- denarnih nadomestil, izplačanih v enkratnem znesku po 
predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposle- 
nosti, 
- enkratnih solidarnostnih pomoči; 

4. prejemkov iz naslova: 
- varstvenega dodatka k pokojnini, 
- denarne pomoči za brezposelnost, 
- družbene pomoči otrokom, 
- denarne pomoči kot edinega vira preživljanja ter denarnega 
dodatka po zakonu o socialnem varstvu, 
- enkratne denarne pomoči po posebnih predpisih; 

5. prejemkov iz naslova rejnin ter oskrbe v tuji družini; 

6. prejemkov iz naslova nadomestila za invalidnost, ki jih 
prejemajo osebe po predpisih o družbenem varstvu duševno 
in telesno prizadetih oseb ter od dodatka za telesno okvaro po 
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 

7. dodatkov za pomoč in postrežbo; 

8. prejemkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni 
v institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu; 

9. plačil učencem, dijakom in študentom za opravljeno 
obvezno praktično delo v vzgojnoizobraževalnem procesu; 

10. štipendij učencev, dijakov in študentov; 

11. plačil pirotehnikom za uničevanje neeksplodiranih uboj- 
nih sredstev; 

• 
12. prejemkov iz naslova medsebojne sosedske pomoči med 
kmečkimi gospodarstvi pod pogoji, ki jih določi minister, 
pristojen za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z ministrom, 
pristojnim za finance. 

20. člen 

Od plače in plačil, prejetih za delo pri diplomatsko-konzular- 
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nem predstavništvu ali mednarodni organizaciji oziroma pri 
predstavniku ali uslužbencu takšnega predstavništva ali orga- 
nizacije v Republiki Sloveniji, ne plačujejo davka: 

1. šefi tujih diplomatsko-konzularnih predstavništev in diplo- 
matsko-konzularni funkcionarji, ki so pooblaščeni za diplo- 
matsko-konzularne funkcije ter njihovi družinski člani, ki 
sestavljajo njihovo gospodijstvo, če ti gospodinjski člani niso 
slovenski državljani; 

2. diplomatsko-konzularni uslužbenci, ki opravljajo admini- 
strativno in tehnično delo pri tujih diplomatsko-konzularnih 
predstavništvih ter njihovi družinski člani, ki sestavljajo nji- 
hovo gospodinjstvo, če ti družinski člani niso slovenski držav- 
ljani ali če nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji; 

3. hišno osebje diplomatsko-konzularnih predstavništev ter 
mednarodnih organizacij in zasebno hišno osebje, zaposleno 
pri šefih mednarodnih organizacij, če niso slovenski držav- 
ljani ali če nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji; 

4. funkcionarji, strokovnjaki in administrativno osebje medna- 
rodnih organizacij, če niso slovenski državljani; če so sloven- 
ski državljani pa v primeru, če je tako določeno z mednarodno 
pogodbo, ki jo je ratificirala Republika Slovenija. 

Davka od osebnih prejemkov tudi ne plačujejo častni diplo- 
matsko-konzularni funkcionarji tujih diplomatsko-konzular- 
nih predstavništev od tistih plač in plačil, ki jih dobivajo od 
države, ki jih je imenovala za opravljanje diplomatsko- konzu- 
larnih funkcij. 

21. člen 

Zavezancu, ki dosega plačo z delom v tujini na podlagi delov- 
nega razmerja, sklenjenega v državi, se obračunani davek 
zmanjša za sorazmerni del v tujini plačanega davka, ki 
odpade na plačo, ki v Republiki Sloveniji predstavlja osnovo 
za davek od osebnih prejemkov. 

Zavezancu, ki prejema pokojnino iz tujine, se obračunani 
davek zmanjša za davek, ki je bil od te pokojnine plačan 
v tujini. 

22. člen 

Davek od osebnih prejemkov obračuna in vplača izplačevalec 
teh prejemkov, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

2. Davek od dohodka iz kmetijstva 

23. člen 

Zavezanec za davek od dohodka iz kmetijstva (v nadaljnjem 
besedilu: davek iz kmetijstva) je fizična oseba, ki je kot lastnik, 
imetnik pravice uporabe ali uživalec zemljišča vpisana v kata- 
strskem operatu po stanju na dan 31. decembra pred letom, 
za katero se davek odmerja (v nadaljnjem besedilu: zave- 
zanec). 

Če uporablja zemljišče kdo, ki ni vpisan v zemljiškem katastru 
kot njegov lastnik, imetnik pravice uporabe ali uživalec in tudi 
ni zakupnik, lahko davčni organ davek iz kmetijstva odmeri 
uporabniku zemljišča. Spremembe glede zavezanca za davek 
iz kmetijstva in katastrskega dohodka, ki nastanejo med 
letom, veljajo od 1. januarja naslednjega leta, če so na predpi- 
san način priglašene v roku, ki ga določajo predpisi o vzdrže- 
vanju zemljiškega katastra. 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ je dol- 
žan o spremembah iz prejšnjega odstavka obvestiti izpostavo 
Republiške uprave za javne prihodke (v nadaljnjem besedilu: 
izpostava) tudi v primerih, ko te do 31. decembra tekočega 
leta še niso bile izvršene v katastrskem operatu. 

24. člen 

če sestavlja več lastnikov, imetnikov pravice uporabe ali uži- 

valcev zemljišča eno samo gospodinjstvo, je zavezanec eden 
izmed polnoletnih članov kot predstavnik gospodinjstva. 
Z gospodinjstvom je mišljena skupnost življenja, pridobivanja 
in trošenja sredstev. 

25. člen 

Osnova za davek iz kmetijstva je katastrski dohodek kmetij- 
skih in gozdnih zemljišč, ugotovljen po predpisih o ugotavlja- 
nju katastrskega dohodka. 

26. člen 

Zavezanec, ki vlaga lastna sredstva v preureditev prostorov 
v turistične namene, v graditev in adaptacijo gospodarskih 
poslopij, v nabavo kmetijske in gozdarske mehanizacije in 
naprav ter vlaga lastna sredstva v gozdove, razen za pogozdo- 
vanje, lahko uveljavlja znižanje katastrskega dohodka v višini 
25 % vloženih sredstev za dobo štirih let. 

Kaj se šteje za vlaganja lastnih sredstev v gozdove ter za 
kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in naprave, predpiše 
minister za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z ministrom za 
finance. 

Znižanje katastrskega dohodka ne more presegati zneska 
štirikratnega katastrskega dohodka, ugotovljenega za leto, 
v katerem je zavezanec vložil lastna sredstva za namene iz 
prvega odstavka tega člena. 

Zavezanec uveljavlja znižanje katastrskega dohodka z vlogo 
pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka, v 30 dneh po 
vložitvi lastnih sredstev za namene iz prvega odstavka tega 
člena. Vlogi priloži dokazila o višini vloženih lastnih sredstev. 
Znižanje katastrskega dohodka se prizna od 1.januarja leta, 
v katerem je zavezanec vložil lastna sredstva. Če vloga ni 
vložena niti do konca leta, v katerem je zavezanec vložil lastna 
sredstva, se znižanje katastrskega dohodka prizna od 1.janu- 
arja naslednjega leta. 

27. člen 

Stopnje davka iz kmetijstva so: 

- 0% od osnove, ki znaša do 30% poprečne letne plače 
zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu; 

- 8% od osnove, ki presega 30% poprečne letne plače zapo- 
slenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačuje fizična 
oseba, ki ni rezident Republike Slovenije in na njenem 
območju dosega dohodek iz kmetijstva, davek iz kmetijstva 
po stopnji 17%. 

28. člen 

Davek iz kmetijstva odmerja in pobira izpostava, na območju 
katere ima zavezanec stalno prebivališče. 

Zavezancu, ki ni rezident Republike Slovenije, odmerja in 
pobira davek iz kmetijstva izpostava, na območju katere je 
zemljišče. 

29. člen 

Davek iz kmetijstva se plačuje od katastrskega dohodka vsa- 
kega zemljišča, ki je sposobno za kmetijsko ali gozdno proiz- 
vodnjo in je v zemljiškem katastru uvrščeno v katastrsko 
kulturo. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se davka iz kmetij- 
stva ne plačuje od katastrskega dohodka: 

1. zemljišča, ki ga je pristojni upravni organ na podlagi 
zakona prepovedal izkoriščati za kmetijsko proizvodnjo; 

2. zemljišča, ki ga je zavezanec oddal skladno s predpisi 
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o preživninskem varstvu kmetov zaradi uveljavljanja pravice 
do preživninskega varstva; 

3. zemljišča, katerega pridelki so udeleženi v proizvodnji, za 
katero se odmerja davek iz dejavnosti; 

4. zemljišča, za katerega je bila plačana odškodnina za spre- 
membo namembnosti kmetijskega oziroma gozdnega zem- 
ljišča. 

Oprostitev iz prejšnjega odstavka uveljavlja zavezanec z vlogo 
in dokazili, ki jih vloži v 30 dneh po nastanku pogojev za 
oprostitev, pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka in se 
prizna v sorazmernem delu od prvega dne naslednjega 
meseca po uveljavitvi oprostitve. 

30. člen 

Davka iz kmetijstva so trajno oproščeni dohodki od: 

1. zemljišč, na katerih so nasipi, kanali, prekopi in jezovi, 
objekti za potrebe obrambe in zaščite, obrambni nasipi, vrbni 
in drugi zaščitni nasadi ter varovalni gozdovi, rovi in druge 
naprave iz zemlje, ki so potrebne za obrambo pred poplavami 
in za osuševanje ali namakanje ter od zemljišč znotraj visoko- 
vodnih nasipov; 

2. zemljišč v obmejnem pasu in zemljišč pod visokonapetost- 
nimi daljnovodi, če je izkoriščanje takih zemljišč onemogo- 
čeno ali omejeno. 

Oprostitve iz prejšnjega odstavka uveljavlja zavezanec z vlogo 
in dokazili, ki jih vloži v 30 dneh po nastanku pogojev za 
oprostitev pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka, razen 
za varovalne gozdove. Podatke za varovalne gozdove izpo- 
stavi sporoči Zavod za gozdove Slovenije. Oprostitev se 
prizna od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi opro- 
stitve. 

Oprostitve iz prvega odstavka tega člena prenehajo, če se 
zemljišče preneha uporabljati v namen, ki daje pravico do 
oprostitve. 

Prenehanje razlogov za oprostitev po tem členu mora davčni 
zavezanec oziroma Zavod za gozdove Slovenije sporočiti iz- 
postavi. 

31. člen 

Davka iz kmetijstva so začasno oproščeni dohodki od: 

1. zemljišč, ki so bila neuporabna pa so z investicijami zave- 
zanca postala uporabna, 5 let od začetka usposabljanja zem- 
ljišča; 

2. zemljišč, na katerih se zasadijo novi vinogradi, 5 let; 

3. zemljišč, na katerih se zasadijo novi sadovnjaki in drugi 
dolgoletni nasadi, 6 let; 

4. kmetijskih zemljišč, ki se pogozdijo, 20 let. 
Oprostitve iz prejšnjega odstavka se priznajo, če so bila dela 
opravljena strokovno in skladno s programi razvoja kmetijstva 
in gozdarstva v Republiki Sloveniji. 

Oprostitve po tem členu uveljavlja zavezanec z vlogo, ki jo 
vloži pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka. Vlogo je 
treba vložiti do konca leta, v katerem so nastali pogoji za 
oprostitev. Če vloga ni pravočasno vložena, se oprostitev 
prizna šele od 1. januarja naslednjega leta, za pretekla leta pa 
se trajanje oprostitve skrajša. Davčni organ odloči o zahtevi 
na podlagi podatkov oziroma mnenja za kmetijstvo in gozdar- 
stvo pristojnega občinskega upravnega organa. 

32. člen 

Če pride na podlagi odločbe državnega organa ali na podlagi 

pogodbe, ki nadomešča razlastitev, do spremembe v lastnini 
zemljišča, se na zahtevo zavezanca ali državnega organa 
odpiše del davka iz kmetijstva, ki odpade na to zemljišče, in 
sicer za dobo, v kateri zavezanec zaradi takih sprememb od 
njega ni imel dohodka, čeprav postopek za izvedbo spre- 
memb še ni končan. 

33. člen 

Če je bil donos na posamezni kmetijski parceli ali na več 
kmetijskih parcelah manjši zaradi naravnih nesreč, rastlinskih 
bolezni in škodljivcev, ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki 
jih zavezanec ni mogel preprečiti, se prizna posebna olajšava. 

Olajšava se prizna tako, da se katastrski dohodek vsake take 
parcele posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor se je 
na njej zmanjšal donos. Če znaša skupno zmanjšanje katastr- 
skega dohodka po prejšnjem stavku v primerjavi s celotnim 
katastrskim dohodkom zavezanca od kmetijskih zemljišč 
v enem koledarskem letu več kot 20%, se katastrski dohodek 
kmetijskih zemljišč zmanjša za znesek, ki ustreza ugotovlje- 
nemu odstotku. Davek se odmeri od zmanjšanega katastr- 
skega dohodka kmetijskih zemljišč. 

34. člen 

Če je bil donos na posamezni gozdni parceli ali na več 
gozdnih parcelah manjši zaradi naravnih nesreč (požar, vetro- 
lom, žledolom in podobno), rastlinskih bolezni in škodljivcev, 
ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni mogel 
preprečiti, se prizna posebna olajšava. 

Olajšava se prizna tako, da se katastrski dohodek vsake take 
parcele posebej zmanjša za toliko odstotkov, za kolikor se je 
na njej zmanjšal donos. Če znaša skupno zmanjšanje katastr- 
skega dohodka po prejšnjem stavku v primerjavi s celotnim 
katastrskim dohodkom zavezanca od gozdnih' "zemljišč 
v enem koledarskem letu več kot 20%, se katastrski dohodek 
gozdnih zemljišč zmanjša za znesek, ki ustreza ugotovlje- 
nemu odstotku. Davek se odmeri od zmanjšanega katastr- 
skega dohodka gozdnih zemljišč. Olajšava se prizna za dobo 
6 let. 

35. člen 

Zavezanec lahko uveljavlja olajšavo za nastalo škodo iz 33. in 
34. člena tega zakona s posebno vlogo v 15 dneh po nastanku 
škode pri izpostavi, ki je pristojna za odmero davka. Če je 
škoda nastala na kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih na 
širšem območju občine, lahko cenilna komisija oceni škodo 
brez posebne vloge zavezanca s tem, da sama zagotovi vse 
podatke, ki so potrebni za ocenitev nastale škode. O zahtevi 
odloča davčni organ na podlagi ocenjene škode. Škodo na 
kmetijskih zemljiščih oceni cenilna komisija, ki jo imenuje 
izvršni svet občine, na območju katere zemljišče leži, na 
gozdnih zemljiščih pa cenilna komisija, ki jo imenuje Zavod za 
gozdove Slovenije za območje izpostave, na katerem zem- 
ljišče leži. 

36. člen 

Metodologijo za ocenitev škode iz 33. in 34. člena tega zakona 
predpiše minister za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju 
z ministrom za finance. 

3. Davek od dohodkov iz dejavnosti 

37. člen 

Zavezanec za davek od dohodkov iz dejavnosti (v nadaljnjem 
besedilu: davek iz dejavnosti) je fizična oseba, ki opravlja 
dejavnost (v nadaljnjem besedilu: zasebnik) in je vpisana 
v ustrezni register ali drugo predpisano evidenco na območju 
Republike Slovenije. 
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38. člen 

Davek iz dejavnosti se, ne glede na določbe prejšnjega člena, 
plačuje tudi od dohodkov, doseženih: 

- z rejo perutnine in drugih živali, ki ni vezana na doma 
pridelano krmo, ribolovom ter gojenjem rib in školjk; 

- s trsničarstvom, drevesničarstvom, proizvodnjo vrtnin in 
cvetja ter gob; 

- z opravljanjem kmetijskih storitev drugim s kmetijsko me- 
hanizacijo. 

39. člen 

Zasebniki, razen zasebnikov iz 53. in 54. člena tega zakona, so 
dolžni voditi poslovne knjige oziroma evidence. 

Vrste in način vodenja poslovnih knjig oziroma evidenc pred- 
piše minister za finance. 

40. člen 

Davčna osnova za davek iz dejavnosti je dobiček. 

41. člen 

Dobiček zasebnika se ugotovi tako, da se od prihodkov, 
ustvarjenih v koledarskem letu, odštejejo odhodki. Za ugotav- 
ljanje ustvarjenih prihodkov in odhodkov se uporabljajo pred- 
pisi o obdavčitvi dobička pravnih oseb, če ni s tem zakonom 
drugače določeno. 

42. člen 

Plače delavcev se priznavajo največ do višine, ki je določena 
v skladu s splošno kolektivno pogodbo ali s kolektivno 
pogodbo med delavci in zasebnimi delodajalci, drugi pre- 
jemki in povračila stroškov v zvezi z delom pa se priznavajo 
največ do višine, ki je določena s predpisom Vlade Republike 
Slovenije. 

43. člen 

Med odhodke se zasebniku priznavajo tudi plačani obvezni 
prispevki za socialno varnost, potni stroški v zvezi s službe- 
nimi potovanji, stroški prehrane med delom in stroški del£ na 
terenu v skladu s predpisom Vlade Republike Slovenije. 

Zasebniku se za uporabo osebnega motornega vozila pri 
opravljanju dejavnosti priznajo stroški v višini kilometrine 
v skladu s predpisom Vlade Republike Slovenije. 

Zasebniku, ki z osebnim motornim vozilom opravlja prevoz 
oseb, se priznajo odhodki v višini 90% izkazanih stroškov za 
uporabo osebnega motornega vozila. 

44. člen 

Med odhodke po tem zakonu se ne štejejo: 

- denarne kazni; 
- zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in 
prispevkov. 

45. člen 

Davčna osnova za davek iz dejavnosti se ugotavlja po podat- 
kih iz davčne napovedi, ki temelji na podatkih iz poslovnih 
knjig. 

Če davčni organ ugotovi prihodke, ki jih zavezanec ni napove- 
dal, te prihodke prišteje k napovedanim prihodkom. Napove- 
dani odhodki se v tem primeru povečajo le, če zavezanec 
predloži dokumentacijo o odhodkih, ki odpadejo na tako 
povečani prihodek. 

Davčni organ določi davčno osnovo s cenitvijo prihodkov in 
odhodkov, če: 

- zavezanec ne vloži davčne napovedi ali jo vloži brez podat- 
kov, potrebnih za odmero; 
- ugotovi, da napovedani prihodki niso sorazmerni napove- 
danim odhodkom, razen če zavezanec ne navede upravičenih 
razlogov; 
- zavezanec vloži davčno napoved, vendar ne predloži 
poslovnih knjig in evidenc, ki jih je dolžan voditi ali so knjige 
in evidence vsebinsko napačne ali če kažejo take bistvene 
formalne pomanjkljivosti, ki opravičujejo sum glede njihove 
vsebinske pravilnosti. 

Davčni organ opravi cenitev na podlagi podatkov o načinu in 
obsegu zavezančevega poslovanja ter obsega zaposlovanja 
delavcev. 

Pri cenitvi prihodkov in odhodkov se lahko davčni organ opre 
tudi na normative porabe materiala, energije in delovnih ur 
fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo enako ali sorodno dejav- 
nost. 

S cenitvijo določena davčna osnova se zniža le, če zavezanec 
dokaže, da je osnova nižja. 

Zavezancu, kateremu je bila določena davčna osnova s ceni- 
tvijo prihodkov in odhodkov, se davčna osnova tega leta ne 
zmanjša za sredstva, porabljena za pokrivanje izgub iz prete- 
klega leta in za vlaganje lastnih sredstev v nabavo, rekon- 
strukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev. 

46. člen 

Če je razlika med prihodki, vključno s povečanjem davčne 
osnove, in odhodki, vključno z zmanjšanjem davčne osnove, 
negativna, zavezanec izkaže izgubo. 

Tako izkazano izgubo lahko zavezanec pokriva z zmanjša- 
njem davčne osnove v naslednjih petih letih. 

Pokrivanje izgube po prejšnjem odstavku ne sme presegati 
višine tekoče ugotovljene davčne osnove. 

Pri zmanjševanju davčne osnove na račun izgub iz preteklih 
let, se davčna osnova najprej zmanjša za izgubo starejšega 
datuma. 

47. člen 

Zavezanec lahko v letni davčni napovedi uveljavlja 10 % zniža- 
nje davčne osnove za vlaganja lastnih sredstev v nabavo, 
rekonstrukcijo in modernizacijo osnovnih sredstev. 

Znižanje davčne osnove se prizna za dobo štirih let. 

Če zavezanec ob koncu četrtega odmernega leta v napovedi 
za davek iz dejavnosti ne dokaže, da je znesek znižane davčne 
osnove porabil za namene iz prvega odstavka tega člena, se 
za ta znesek poveča davčna osnova. 

48. člen 

Zavezanec lahko v letni davčni napovedi uveljavlja znižanje 
davčne osnove v višini 20% investiranega zneska v opredme- 
tena osnovna sredstva. 

Če davčni zavezanec proda oziroma odtuji opredmeteno 
osnovno sredstvo prej kot v treh letih po letu, v katerem je 
izkoristil davčno olajšavo iz prvega odstavka tega člena, mora 
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za znesek izkoriščene davčne olajšave povečati davčno 
osnovo, in sicer v letu prodaje oziroma odtujitve sredstva. 

49. člen 

Stopnje davka iz dejavnosti so: 

če znaša osnova za davek po- 
prečne letne plače zaposlenih 
v Republiki Sloveniji v letu, za 
katero se davek odmerja 

nad do znaša davek 
80% 15% 

80% 320% 80% pop. LP*15% + 25% nad 80% pop. LP 
320% 640% 80% pop. LP*90% + 35% nad 320% pop. LP 
640% 960% 80% pop. LP*230% + 45% nad 640% pop. LP 
960% 80% pop. LP'410% + 50% nad 960% pop. LP 

50. člen 

Zavezancu, ki za nedoločen čas zaposli pripravnika oziroma 
delavca, ki prvič sklene delovno razmerje in delavca, ki je 
prijavljen pri službi za zaposlovanje, se davčna osnova zniža 
za znesek, ki je enak 50 % plače tega delavca. 

Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prizna za prvih 12 
mesecev zaposlitve teh oseb. 

Zavezancu, ki zaposluje invalidne osebe po predpisih o uspo- 
sabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb, se za vsako takšno 
osebo davčna osnova zniža za 50% plače teh oseb, zave- 
zancu, ki zaposluje invalide s 100% telesno okvaro in gluho- 
neme osebe pa 70% plače teh oseb. 

Zavezancu, ki sprejme učenca po učni pogodbi za izvajanje 
praktičnega dela vzgojnoizobraževalnega procesa v poklic- 
nem izobraževanju, se osnova za davek zniža za znesek pla- 
čila temu učencu. 

51. člen 

Zavezancu, ki ne zaposluje delavcev in mu je priznana last- 
nost invalidne osebe po predpisih o usposabljanju in zaposlo- 
vanju invalidnih oseb, se davčna osnova zniža za znesek 30%, 
zavezancu invalidu s 100% telesno okvaro in zavezancu 
- gluhonemi osebi pa za znesek 60% poprečne enoletne 
plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v preteklem letu. 

52. člen 

Davčne olajšave po 47., 48., 50. in 51. členu tega zakona se 
priznajo skupaj največ do višine davčne osnove, zmanjšane 
za sredstva za kritje izgub iz preteklih let. 

53. člen 

Samostojni kulturni delavci za dohodke, dosežene z ustvarja- 
njem kulturnih vrednot, zasebni raziskovalci, zasebniki, ki 
opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost, svobodni novi- 
narji, samostojni športniki, samostojni športni delavci in 
duhovniki lahko zahtevajo, da se jim dobiček ugotovi tako, da 
se od ustvarjenih prihodkov odštejejo odhodki v višini 40% 
ustvarjenih prihodkov, pod pogojem, da ne zaposlujejo de- 
lavcev. 

Zahtevo morajo zavezanci predložiti davčnemu organu pred 
pričetkom leta, za katero zahtevajo ugotavljanje dobička 
z upoštevanjem normiranih odhodkov. 

54. člen 

Na način in pod pogojem iz prejšnjega člena se ugotavlja 

dobiček tudi zavezancem, ki dosegajo dohodek z opravlja- 
njem domače in umetne obrti, čebelarstvom, s sprejemanjem 
gostov na prenočevanje v gospodinjstvu, s sprejemanjem 
gostov v kmečkem gospodarstvu (kmečki turizem) in z oprav- 
ljanjem kmetijskih storitev drugim s kmetijsko mehanizacijo, 
če podajo zahtevo v roku, določenem v prejšnjem členu. 

Zavezancem iz prejšnjega odstavka se pri ugotavljanju 
dobička odštejejo od ustvarjenih prihodkov odhodki v višini 
60% ustvarjenih prihodkov. 

55. člen 

Za zavezance, ki zahtevajo ugotavljanje dobička po 53. in 54. 
členu tega zakona, se ne uporabljajo določbe 46., 47., 48., 50. 
in 51. člena tega zakona. 

56. člen 

Zavezanci iz.53. in 54. člena tega zakona plačujejo davek iz 
dejavnosti od vsakega posameznega prejemka (davek po 
odbitku), če je izplačevalec pravna oseba oziroma zasebnik, 
ki opravlja dejavnost. Če je izplačevalec fizična oseba, se 
davek odmeri na podlagi trimesečnih napovedi zavezanca 
o doseženem prihodku. 

57. člen 

Stopnja davka od dohodka iz dejavnosti iz 53. in 54. člena 
tega zakona je 25%. 

4. Davek od dobička Iz kapitala 

58. člen 

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je fizična oseba 
s stalnim prebivališčem na območju Republike Slovenije, ki 
dosega dobiček s prodajo: 

* - nepremičnin, ne glede na to ali so bile prodane v spreme- 
njenem ali nespremenjenem stanju, če je bila prodaja izvr- 
šena pred potekom treh let od dneva, ko je bilo nepremično 
premoženje pridobljeno, zmanjšan za davke, ki jih je plačal 
zavezanec; davek se ne plača, če se od prodaje ne plača 
davek na promet nepremičnin; 

- vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu. 

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je tudi fizična 
oseba, ki pri zamenjavi nepremičnin doseže dobiček, če od 
pridobitve nepremičnine do njene zamenjave še niso pretekla 
tri leta. 

Zavezanec za davek od dobička iz kapitala je tudi fizična 
oseba, ki ni rezident Republike Slovenije, če na njenem 
območju dosega dobiček iz prejšnjih odstavkov. 

59. člen 

Osnova za davek je razlika med prodajno ceno kapitala iz r 
prejšnjega člena in valorizirano vrednostjo kapitala v času 
pridobitve. Če je bil kapital pridobljen na podlagi kupopro- 
dajne pogodbe, se za vrednost kapitala v času pridobitve 
upošteva v pogodbi navedena nabavna vrednost kapitala. 

Če prodajna cena kapitala ni ustrezna ceni kapitala, ki bi se 
dala doseči v prostem prometu v času prodaje, se za ugotav- 
ljanje osnove za davek kot prodajna cena upošteva v odmer- 
nem postopku ugotovljena vrednost kapitala. 

Pri ugotavljanju osnove za davek od dobička iz kapitala, 
doseženega s prodajo stanovanj oziroma stanovanjskih hiš, 
pridobljenih na podlagi odprodaje družbenih stanovanj, pro- 
dajna cena ne more biti nižja od valorizirane vrednosti teh 
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nepremičnin v času pridobitve brez upoštevanja popusta, ki je 
bil priznan na podlagi predpisa, ki ureja prodajo družbenih 
stanovanj. 

60. člen 

Pri zamenjavi nepremičnin je osnova za davek razlika med 
dobičkoma, ki ju vsak udeleženec doseže z zamenjavo, ugo- 
tovljenima po določbah prejšnjega člena. 

61. člen 

Za ugotovitev davčne osnove pri prodaji nepremičnin se upo- 
števa tudi valorizirana vrednost investicij in izdatkov investi- 
cijskega vzdrževanja. 

Način valorizacije iz prejšnjega odstavka predpiše Vlada 
Republike Slovenije. 

62. člen 

Stopnja davka od dobička iz kapitala je 30%. 

5. Davek od dohodkov iz premoženja 

63. člen 

Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženja je fizična 
oseba, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima 
v državi ali tujini dohodke od premoženja, če se od teh 
dohodkov ne plačuje kakšenega drugega davka po tem za- 
konu. 

Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike 
Slovenije, če na njenem območju dosega dohodke iz prejš- 
njega odstavka. 

64. člen 

Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje od: 

- dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku; 
- obresti na posojila, dana fizičnim in pravnim osebam; 
- dohodkov, doseženih z oddajanjem zemljišč, stanovanjskih 
ali poslovnih prostorov, garaž in prostorov za počitek oziroma 
rekreacijo, opreme, prevoznih sredstev in drugega premože- 
nja v najem. 

65. člen 

Osnova za davek od dohodkov, doseženih z udeležbo pri 
dobičku, je vsak posamezen prejemek, povečan za plačano 
posebno akontacijo po zakonu o davku od dobička pravnih 
oseb, zmanjšan za 40%. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, je osnova za davek 
od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku osebnih 
družb, posamezen prejemek, povečan za plačan davek od 
dobička pravnih oseb. 

66. člen 

Osnova za davek od obresti na posojila je razlika med preje- 
timi obrestmi na posamezno posojilo in revalorizacijskimi 
obrestmi, izračunanimi na podlagi rasti cen na drobno 
v obdobju, za katerega je bilo dano posojilo. 

67. člen 

Osnova za davek od dohodkov, ki jih lastnik doseže z oddaja- 
njem stanovanjskih ali poslovnih prostorov, garaž ali prosto- 
rov za počitek oziroma rekreacijo v najem, je znesek najem- 
nine, prejet v letu, za katero se odmerja davek, zmanjšan za 
stroške tekočega in investicijskega vzdrževanja, upravljanja 
in za stroške obratovanja, če te stroške plačuje lastnik sam. 

Za potrebne stroške pri obdavčitvi dohodkov iz prejšnjega 
odstavka štejejo normirani stroški v višini 40% od najemnine, 
če zavezanec ne uveljavlja dejanskih stroškov. 

68. člen 

Osnova za davek od dohodkov, ki jih najemnik doseže z odda- 
janjem stavb in prostorov iz prvega odstavka prejšnjega 
člena, je znesek najemnine, prejet v letu, za katero se odmerja 
davek, zmanjšan za najemnino, ki jo najemnik plačuje od teh 
prostorov oziroma stavb. 

69. člen 

Pri ugotavljanju dohodka, doseženega z oddajanjem stavb in 
prostorov po 67. in 68. členu tega zakona, se upošteva tudi 
vrednost vseh obveznosti in storitev, za katere se je zavezal 
najemnik oziroma podnajemnik. 

70. člen 

Za potrebne stroške pri obdavčitvi dohodkov, doseženih 
z oddajanjem opremljenih stanovanjskih prostorov, štejejo 
normirani stroški v višini 60% od najemnine, če zavezanec ne 
uveljavlja dejanskih stroškov. 

71. člen 

Osnova za davek od dohodkov, ki jih lastnik, imetnik pravice 
uporabe ali uživalec zemljišča doseže z oddajanjem zemljišča 
v najem, je znesek najemnine prejet v letu, za katero se 
odmerja davek, zmanjšan za stroške, ki jih zavezanec dokaže 
z računi ter za davke, ki se odmerjajo od teh dohodkov. 

72. člen 

Če je najemnina plačana za več let, se davek plača od celotne 
najemnine v letu, v katerem je bila najemnina prejeta^ 

73. člen 

Osnova za davek od dohodkov, doseženih z oddajanjem 
opreme, prevoznih sredstev in drugega premoženja, je prejeta 
najemnina, zmanjšana za stroške investicijskega in tekočega 
vzdrževanja premoženja in druge stroške, ki jih zavezanec 
dokaže z računi ter za davke, ki se odmerjajo od teh dohodkov 
po drugih predpisih. 

74. člen 

Davek od dohodkov iz premoženja se plačuje od vsakega 
posameznega prejemka, če s tem zakonom ni drugače dolo- 
čeno. 

75. člen 

Stopnja davka od dohodkov od premoženja je 25 %. 

76. člen 

Zavezancu, ki prejema dohodke iz premoženja v tujini, se 
obračunani znesek davka zmanjša za davek, plačan od tega 
dohodka v tujini. 

6. Davek od dohodkov Iz premoženjskih pravic 

77. člen 

Zavezanec za davek od dohodkov iz premoženjskih pravic (v 
nadaljnjem besedilu: davek iz premoženjskih pravic) je fizična 
oseba s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki ima 
v državi ali v tujini dohodke iz: 
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- avtorskih pravic; 
- izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izboljšav, ne glede 
na to ali so zavarovani po zakonu. 

Zavezanec je tudi fizična oseba, ki ni rezident Republike 
Slovenije, če dosega na njenem območju dohodke iz prejš- 
njega odstavka. 

78. člen 

Osnova za davek iz premoženjskih pravic je dohodek iz avtor- 
skih pravic, izumov, znakov razlikovanja in tehničnih izbolj- 
šav, zmanjšan za stroške, ki so bili zanj potrebni. 

79. člen 

Za potrebne stroške pri obdavčitvi dohodkov iz premoženj- 
skih pravic štejejo normirani stroški v višini 40% od doseže- 
nega dohodka, če zavezanec ne uveljavlja dejanskih stroškov. 

Imetniku premoženjske pravice, ki ni avtor, se stroški ne 
priznajo. 

80. člen 

Davek iz premoženjskih pravic se plačuje od vsakega posa- 
meznega prejemka. 

81. člen 

Stopnja davka iz premoženjskih pravic je 25%. 

82. člen 

Zavezancu, ki doseže dohodek iz premoženjskih pravic 
v tujini, se obračunani znesek davka zmanjša za davek, plačan 
od tega dohodka v tujini. 

IV. ODMERNI POSTOPEK 

1. Vložitev napovedi 

83. člen 

Zavezanci za dohodnino in druge davke po tem zakonu, razen 
zavezancev za davek iz kmetijstva in zavezancev, za katere je 
davek obračunal in plačal izplačevalec prejemkov oziroma 
dohodkov, morajo vložiti pri pristojni izpostavi napoved 
s podatki, ki so potrebni za odmero. 

Podatki v napovedi morajo biti resnični. 

Napovedi za odmero dohodnine ne vložijo: 

- zavezanci za dohodnino, katerih osnova za dohodnino ne 
presega 11% poprečne plače zapolenih v Republiki Sloveniji 
v letu, za katero se dohodnina odmerja; 

- zavezanci za dohodnino, ki so imeli prejemke iz naslova 
plačila za začasno ali občasno opravljeno dela učencev in 
študentov, prejetih preko študentskih ali mladinskih organiza- 
cij, ki opravljajo dejavnost posredovanja dela na podlagi 
pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi na področju zaposlo- 
vanja, in katerih osnova za dohodnino ne presega 51% 
poprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji v letu, 
za katero se dohodnina odmerja; 

- zavezanci, katerih edini vir dohodnine je pokojnina, če med 
letom, za katerega se dohodnina odmerja, niso plačevali 
akontacije dohodnine. 

Vsebino napovedi za odmero dohodnine in druge davke po 
tem zakonu, ki jih odmerja davčni organ, predpiše minister za 
finance. 

84. člen 

Zavezanci za dohodnino lahko uveljavljajo zmanjšanje 
osnove za dohodnino ter posebne olajšave za vzdrževane 
družinske člane do poteka roka za vložitev napovedi za 
odmero dohodnine. 

Zavezanci za dohodnino morajo dokumentacijo, s katero se 
dokazuje resničnost navedb v napovedi, hraniti še dve leti od 
dneva pravnomočnosti odločbe o odmeri dohodnine. 

85. člen 

Zavezanci za dohodnino in davek iz dejavnosti razen zavezan- 
cev, katerim se dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih 
odhodkov, vložijo davčno napoved na javni poziv, ki ga izda 
Republiška uprava za javne prihodke. 

86. člen 

Zavezanci za dohodnino morajo vložiti napoved za preteklo 
leto do 31. marca. 

Zavezanci, ki niso rezidenti Republike Slovenije in ki zapustijo 
Republiko Slovenijo pred rokom iz prejšnjega odstavka, 
morajo vložiti napoved najpozneje trideset dni pred namera- 
vanim odhodom. 

87. člen 

Zavezanci za davek od dohodkov iz premoženja in za davek 
od dohodkov iz premoženjskih pravic, ki so te dohodke dose- 
gli pri pravnih osebah ali zasebnikih in so jim bili pri obračunu 
navedenih davkov upoštevani normirani stroški po drugem 
odstavku 67. člena, 70. členu in prvem odstavku 79. člena tega 
zakona, lahko dejanske stroške uveljavljajo v napovedi za 
odmero dohodnine. Pri odmeri dohodnine se tem zavezan- 
cem prizna razlika med normiranimi in dokazanimi stroški. 

Zavezanci za davek od dohodkov iz premoženja in za davek 
od dohodkov iz premoženjskih pravic, ki te dohodke dosegajo 
s fizičnimi osebami in zavezanci teh davkov, ki niso rezidenti 
Republike Slovenije, lahko namesto normiranih stroškov po 
drugem odstavku 67. člena, 70. členu in prvem odstavku 79. 
člena tega zakona uveljavljajo dejanske stroške v napovedi za 
odmero navedenih davkov in se jim priznajo v dokazani višini. 

88. člen 

Zavezanci za davek iz dejavnosti morajo vložiti napoved za 
davek iz dejavnosti do 28. februarja za preteklo leto. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka morajo zavezanci, 
ki so med letom prenehali opravljati dejavnost, vložiti napo- 
ved v tridesetih dneh po prenehanju opravljanja dejavnosti. 

89. člen 

Zavezanci za davek iz dejavnosti v napovedi za dohodnino 
navedejo vse podatke, potrebne za odmero dohodnine, razen 
dobička, ki ga ugotovi davčni organ. Pri odmeri dohodnine 
davčni organ upošteva dobiček, ugotovljen z dokončno 
odločbo o odmeri davka iz dejavnosti. 

90. člen 

Napoved za odmero dohodnine mora zavezanec vložiti pri 
izpostavi, na območju katere ima stalno prebivališče v času 
vložitve napovedi, zavezanec, ki ni rezident Republike Slove- 
nije, pa pri izpostavi, na območju katere ima začasno prebiva- 
lišče v času vložitve napovedi. 

Davčni napovedi mora zavezanec priložiti odločbe o odmeri 
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davkov po tem zakonu, izdane pri izpostavi, ki ni pristojna za 
odmero dohodnine. 

91. člen 

Zavezanec, ki prejema plačo oziroma pokojnino iz tujine 
oziroma prejema plačo pri diplomatsko-konzularnih pred- 
stavništvih tujih držav, pri mednarodnih organizacijah, pri 
predstavnikih ali uslužbencih takih predstavništev ali organi- 
zacij, ki uživajo diplomatsko imuniteto, mora v sedmih dneh 
od dneva, ko je prvič prejel plačo oziroma pokojnino, napove- 
dati te prejemke pri izpostavi, na območju katere ima stalno 
prebivališče. 

Zavezanec za davek od osebnih prejemkov mora prejemke, 
dosežene na podlagi prevzema opravljanja določenih storitev 
in poslov domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim in 
fizičnim osebam napovedati pri izpostavi, na območju katere 
ima stalno prebivališče, v sedmih dneh od dneva izplačila 
prejemka. 

92. člen 

Napoved za odmero davka od dohodkov iz dejavnosti mora 
zavezanec vložiti pri izpostavi, na območju katere je vpisan 
v register zasebnikov ali v drugo predpisano evidenco. 

Zavezanec, ki se mu dobiček ugotavlja z upoštevanjem normi- 
ranih odhodkov, vloži napoved prihodkov, doseženih pri 
domači fizični osebi ter tuji pravni in fizični osebi, do 15. 
v mesecu za preteklo trimesečje pri izpostavi, na območju 
katere je vpisan v register zasebnikov ali v drugo predpisano 
evidenco. 

Če registra ne vodi davčni organ, vlaga zavezanec napoved 
pri izpostavi, na območju katere ima poslovni prostor, če 
dejavnosti ne opravlja v poslovnem prostoru pa pri izpostavi, 
na območju katere ima stalno prebivališče. 

93. člen 

Napoved za odmero davka od dohodkov, doseženih z oddaja- 
njem premičnega in nepremičnega premoženja v najem, vloži 
zavezanec pri izpostavi, na območju katere ima stalno prebi- 
vališče. 

Zavezanec, ki doseže dohodke z oddajanjem premičnega in 
nepremičnega premoženja v najem in ni rezident Republike 
Slovenije, vloži napoved pri izpostavi, na območju katere so 
bili dohodki doseženi. 

Dohodke, dosežene z oddajanjem premoženja v najem, mora 
zavezanec napovedati v 15 dneh po preteku časa, za katerega 
je bilo dano premoženje v najem, če je bilo premoženje dano 
v najem za celo leto pa do 15. januarja za preteklo leto, če od 
teh dohodkov ni bil obračunan davek po odbitku. 

94. člen 

Dobiček iz kapitala mora zavezanec napovedati v 15 dneh, 
odkar ga je dosegel, pri izpostavi, na območju katere ima 
stalno prebivališče, razen dobička, doseženega s prodajo 
nepremičnin, katerega napove pri izpostavi, na območju 
katere nepremičnina leži. 

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije, mora dobiček 
iz kapitala napovedati v roku iz prejšnjega odstavka pri izpo- 
stavi, na območju katere je bil dosežen oziroma pri izpostavi, 
na območju katere nepremičnina leži. 

95. člen 

Obresti od posojil, danih fizičnim osebam, mora zavezanec 

napovedati v 15 dneh, odkar jih je prejel, pri izpostavi, na 
območju katere ima stalno prebivališče. 

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije napove obresti 
od posojila v roku iz prejšnjega odstavka pri izpostavi, na 
območju katere je prejel obresti. 

96. člen 

Dohodke iz premoženjskih pravic, razen dohodkov, od katerih 
je bil obračunan davek po odbitku, mora zavezanec napove- 
dati v 15 dneh, odkar jih je dosegel, pri izpostavi, na območju 
katere ima stalno prebivališče, zavezanec, ki ni rezident Repu- 
blike Slovenije pa pri izpostavi, na območju katere je bil 
dohodek dosežen. 

97. člen 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ mora 
izpostavi do 15. februarja leta, za katero se odmerja davek iz 
kmetijstva, omogočiti prenos podatkov v skupno republiško 
bazo zemljiškega katastra o vseh lastnikih, imetnikih pravice 
uporabe oziroma uživalcih, ki jim je v zemljiškem katastru 
izračunan katastrski dohodek po stanju na dan 31. decembra 
preteklega leta. Ti podatki morajo vsebovati ime in priimek 
zavezanca, enotno matično številko občana, naslov in katastr- 
ski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč. Podatki iz prejš- 
njega stavka se prevzamejo iz centralnega registra prebival- 
stva in drugih evidenc. 

98. člen 

Pravne osebe, zasebniki, državni organi in organi lokalnih 
skupnosti morajo plačila za dobavljene proizvode, opravljene 
storitve in druge prejemke zavezancem iz 5. člena tega 
zakona, ki so dolžni imeti žiro račun, nakazovati na njihove 
žiro račune. 

Žiro računi zavezancev iz 5. člena tega zakona se vodijo pri 
banki in hranilnici. Banke in hranilnice (v nadaljnjem bese- 
dilu: finančna organizacija) so dolžne pristojni izpostavi poši- 
ljati podatke o imetnikih žiro računov in o poslovanju preko 
žiro računov. 

Vlada Republike Slovenije določi pogoje, pod katerimi so 
zavezanci dolžni odpreti žiro račun in način sporočanja 
podatkov davčnim organom. 

99. člen 

Pravne osebe, državni organi in organi lokalnih skupnosti 
morajo dostaviti davčnemu organu do 31. januarja tekočega 
leta podatke za odmero dohodnine za preteklo leto, ki vsebu- 
jejo tudi enotno matično številko občana. Vsebino podatkov, 
obliko in način dostave podatkov predpiše minister za finance 
in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Pravne osebe, zasebniki, Banka Slovenije, služba družbenega 
knjigovodstva, državni organi in organi lokalnih skupnosti, so 
dolžni davčnemu organu na njegovo zahtevo dati podatke, ki 
so potrebni za odmero in izterjavo davkov ter omogočiti 
vpogled v svoje poslovne knjige in evidence. 

Fizične osebe so dolžne na zahtevo davčnega organa dati 
podatke, s katerimi razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na 
njihovo davčno obveznost oziroma davčno obveznost drugih 
zavezancev. 

100. člen 

Kdor začne opravljati dejavnost, mora o tem obvestiti za 
odmero pristojno izpostavo v treh dneh od pričetka opravlja- 
nja dejavnosti, razen zavezancev, za katere vodi vpisnik izpo- 
stava. 
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101. člen 

Da bi lahko ugotovil višino davčne obveznosti, ima davčni 
organ pravico pregledati prostore, v katerih se opravlja dejav- 
nost, oziroma hrani material ali proizvodi ter pregledati 
naprave, blago, poslovne knjige, pogodbe, listine in druge 
dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje zavezanca. 

2. Odmera davkov 
102. člen 

Davčni organ odmeri dohodnino in druge davke po tem 
zakonu, razen davkov, ki se obračunavajo po odbitku, z od- 
ločbo. 

Izrek odločbe mora vsebovati znesek odmerjenega davka. 

Izrek odločbe o odmeri dohodnine mora vsebovati tudi zne- 
sek razlike med odmerjeno dohodnino in med letom odmer- 
jeno oziroma obračunano akontacijo. 

103. člen 

Davek iz kmetijstva mora biti odmerjen do 31. decembra 
v letu, za katero se odmerja. 

Drugi davki, ki jih davčni organ odmerja po preteku leta, 
morajo biti odmerjeni do 31. maja za preteklo leto. 

Dohodnina mora biti odmerjena do 31. oktobra za preteklo 
leto. 

104. člen 

Če zavezanec za dohodnino umre preden je bila izdana 
odločba o odmeri dohodnine, davčni organ odmerni posto- 
pek ustavi s sklepom. Če zavezanec za dohodnino umre po 
izdaji odločbe o odmeri dohodnine, se razlika med odmerjeno 
dohodnino in obračunano akontacijo prijavi v zapuščinskem 
postopku kot terjatev iz zapuščinske mase zavezanca oziroma 
morebitno preplačilo dohodnine nakaže v zapuščinsko maso 
zavezanca. 

3. Pritožba 

105. člen 

Pritožba ne odloži izterjave odmerjene dohodnine in drugih 
davkov po tem zakonu. 

Davčni organ lahko do odločitve o pritožbi odloži izterjavo, če 
oceni, da je pritožba utemeljena. 

4. Odprava ali sprememba po nadzorstveni pravici 

106. člen 

Dokončno odločbo o odmeri dohodnine ali posamezne vrste 
davka Republiška uprava za javne prihodke (v nadaljnem 
besedilu: republiški davčni organ) odpravi po nadzorstveni 
pravici v petih letih od dneva, ko je postala dokončna: 

- če jo je izdal stvarno ali krajevno nepristojni organ; 
- če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba. 

Dokončno odločbo o odmeri dohodnine ali posamezne vrste 
davka, lahko republiški davčni organ odpravi ali spremeni po 
nadzorstveni pravici v dveh letih od dneva, ko je postala 
dokončna, če je bil z njo očitno prekršen materialni zakon. 

5. Obračunavanje in pobiranje davkov 

107. člen 

Kadar je izplačevalec osebnih prejemkov in drugih dohodkov, 

od katerih se davek plačuje od vsakega posameznega 
dohodka, domača pravna oseba ali zasebnik, je dolžna za 
zavezanca obračunati in plačati davek (v nadaljnjem besedilu: 
davek po odbitku). 
Davek od osebnih prejemkov mora izplačevalec plač in pokoj- 
nin obračunati in plačati v rokih, določenih s posebnim zako- 
nom, ki ureja zagotavljanje sredstev za potrebe na področju 
socialne varnosti. 
Od drugih prejemkov oziroma dohodkov, od katerih se plaču- 
jejo davki po odbitku, mora izplačevalec obračunati in plačati 
davek najpozneje v treh dneh po izplačilu. 
Znesek davka, do katerega izplačevalec osebnih prejemkov in 
drugih dohodkov ne plača davka po odbitku, za vsako leto 
predpiše minister za finance. Ti prejemki oziroma dohodki se 
po preteku leta vštejejo v osnovo za dohodnino. 
Davki po odbitku se obračunavajo po stopnjah, ki veljajo na 
dan izplačila dohodkov. 

108. člen 

Zavezanci morajo dohodnino in druge davke, ki so jim bili 
odmerjeni z odločbo, razen davka iz kmetijstva in iz dejavno- 
sti, plačati v tridesetih dneh od vročitve odločbe. 

109. člen 

Zavezanci davka iz kmetijstva plačajo odmerjeni davek v ena- 
kih trimesečnih obrokih, ki zapadejo v plačilo vsakega prvega 
v tromesečju, plačani pa morajo biti v petinštiridesetih dneh 
po zapadlosti. 

110. člen 

Zavezanci davka iz dejavnosti plačujejo letno akontacijo 
v višini davka po odmerni odločbi predpreteklega leta, revalo- 
riziranega s količnikom, ugotovljenim na podlagi indeksa cen 
na drobno preteklega leta v Republiki Sloveniji v primerjavi 
s predpreteklim letom. 

Količnik iz prejšnjega odstavka na podlagi podatkov Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko objavi minister za finance 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Akontacijo davka plačujejo zavezanci v mesečnih obrokih, ki 
zapadejo v plačilo vsakega prvega v mesecu, plačani pa 
morajo biti v petnajstih dneh po zapadlosti. 

Zavezancu, kateremu se višina akontacije ne more ugotoviti 
po prvem odstavku tega člena, se mora določiti z odločbo. 

111. člen 

Če zavezanec z obračunom, izvršenim na podlagi podatkov 
poslovnih knjig oziroma evidenc o prihodkih in odhodkih, 
izkaže, da višina akontacije, določene po prvem odstavku 
prejšnjega člena, ne ustreza obsegu poslovanja, se določi 
nova višina letne akontacije s posebno odločbo. Zavezanec 
lahko vloži zahtevo za spremembo višine akontacije v petnaj- 
stih dneh po preteku vsakega trimesečja. Davčni organ lahko 
s posebno odločbo določi novo višino letne akontacije, če pri 
pregledu poslovnih knjig zavezanca ugotovi, da višina akon- 
tacije glede na podatke o prihodkih in odhodkih ne ustreza 
obsegu poslovanja. 

112. člen 

Predpisana akontacija davka iz dejavnosti se odšteje od 
odmerjene dohodnine. 

113. člen 

Od davkov, ki jih zavezanec oziroma izplačevalec dohodkov 
ni plačal v predpisanem roku, mora plačati obresti v skladu 
z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti. 
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114. člen 

Zavezancu ali komu drugemu, ki je na račun davka, obresti, 
denarne kazni ali stroškov prisilne izterjave plačal več, kot je 
bil dolžan plačati po pravnomočni odločbi, se preveč plačani 
znesek vrne. 

Preveč plačani davek skupaj s pripadajočimi obrestmi se 
zmanjša za znesek obveznosti po tem zakonu in zakonu 
o davkih občanov, ki jim je potekel rok plačila. 

Davčni organ vrne preveč plačani davek s pripadajočimi 
obrestmi, če znesek presega 1.000 tolarjev. Preveč plačani 
davek s pripadajočimi obrestmi do zneska 1.000 tolarjev se 
vrne na zahtevo zavezanca v tridesetih dneh od vložitve zah- 
teve. Če zavezanec tega ne zahteva, se mu preveč plačani 
davek všteje v naslednja plačila, ali v plačila druge vrste 
davkov po tem zakonu in zakonu o davkih občanov, za katere 
je zadolžen pri izpostavi. O tem mora izpostava obvestiti 
zavezanca. 

Znesek iz prejšnjega odstavka se valorizira s koeficientom 
rasti cen na drobno po podatkih Zavoda Republike Slovenije 
za statistiko leta, za katero se opravi valorizacija, glede na 
predhodno leto. Valorizirani znesek ugotovi minister za 
finance in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Zavezancu pripadajo od razlike med odmerjeno dohodnino in 
med letom plačano akontacijo dohodnine obresti po obrestni 
meri, določeni z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti, 
od dneva, ko je postala odločba o odmeri dohodnine pravno- 
močna. 

115. člen 

Davčni organ lahko zavezancu za davek od dohodkov iz 
dejavnosti odloži plačilo enega ali več obrokov akontacije za 
čas do šest mesecev, če izkaže, da so realizirani prihodki 
bistveno nižji od fakturiranih prihodkov. 

Davčni organ lahko zavezancu za davek od kmetijstva odloži 
plačilo enega ali več obrokov akontacije za čas do šest mese- 
cev, v primerih, določenih v 33. in 34. členu tega zakona ali če 
zavezanec izkaže, da ni prejel plačila od pravnih oseb za 
prodane kmetijske proizvode oziroma gozdne lesne sorti- 
mente več kot šest mesecev od pogodbenega roka. 

Vlogo za odlog plačila mora zavezanec vložiti v roku za 
plačilo obroka akontacije oziroma obroka davka. Će v vlogi 
prosi za odlog plačila več obrokov, mora vlogo vložiti v roku 
za plačilo prvega obroka akontacije oziroma obroka davka. 

116. člen 

Za prisilno izterjavo davkov po tem zakonu se uporabljajo 
določbe o prisilni izterjavi zakona o davkih občanov. 

6. Odpis davkov zaradi neizterljivosti 

117. člen 

Davčni dolg, ki se niti prisilno ne da izterjati, se odpiše kot 
neizterljiv. 

Davčni dolg se šteje za neizterljivega, če je zavezanec umrl ali 
se je neznano kam odselil in ni pustil niti premičnega niti 
nepremičnega premoženja, iz katerega bi se mogli davki 
izterjati. Če se zavezanec, ki se je odselil, znova vrne ali se zve 
za njegovo prebivališče, se ponovno zadolži za odpisani 
davek, razen če je med tem zastarala pravica do izterjave. 

118. člen 

Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davčnega dolga za 
čas do šest mesecev oziroma dovoli plačilo davčnega dolga 

v največ šestih mesečnih obrokih ali odloči, da se zavezancu 
davčni dolg v celoti ali deloma odpiše, če bi se z izterjavo 
spravilo v nevarnost nujno preživljanje zavezanca in njegovih 
družinskih članov. 

Vlogo za odlog plačila, obročno plačevanje in celotni ali delni 
odpis dohodnine in drugih davkov po tem zakonu mora zave- 
zanec vložiti v roku, določenem za plačilo. 

Pri zavezancih iz prejšnjega odstavka, ki so lastniki nepremič- 
nega premoženja, lahko davčni organ predlaga z vknjižbo 
zastavne pravice na njihovih nepremičninah, ukrep zavarova- 
nja davčnega dolga. 

7. Poroštvo 

119. člen 

Če davka ni bilo mogoče izterjati iz zavezančevega premože- 
nja, se ta izterja iz premoženja članov njegovega gospodinj- 
stva, ki so to premoženje kakorkoli dobili od zavezanca. 

Če je zavezanec z namenom, da bi se izognil plačilu davka, 
odtujil premoženje komu drugemu, ki ni član njegovega 
gospodinjstva, lahko javni pravobranilec tak pravni posel 
izpodbija pred sodiščem, če je kupec vedel za tak namen 
zavezanca. 

Za plačilo davkov po odbitku je porok izplačevalec. 

120. člen 

Pri poravnavi zavezančevih dolgov iz njegovih dohodkov in 
premoženja ima davčni dolg s pripadajočimi obrestmi in stro- 
ški prisilne izterjave prednost pred ostalimi dolgovi zave- 
zanca. 

121. člen 

Zavezanec, ki odtuji osnovna sredstva, s katerimi je opravljal 
dejavnost, je dolžan najprej poravnati davčni dolg. 

8. Zastaranje 

122. člen 

Pravica do odmere dohodnine in drugih davkov po tem 
zakonu zastara v petih letih po preteku leta, v katerem bi jih 
bilo treba odmeriti. 

Pravica do izterjave davka in pravica do izterjave obresti ter 
stroškov prisilne izterjave zastara v treh letih po preteku leta, 
v katerem bi jih bilo treba izterjati. I 

Pravica zavezanca, da se mu vrnejo zneski, ki jih je neuteme- 
ljeno ali preveč plačal na račun davka, obresti in stroškov 
prisilne izterjave, zastara v treh letih po preteku leta, v kate- 
rem jih je plačal. 

123. člen 

Zastaranje pravice do odmere dohodnine in drugih davkov po 
tem zakonu ustavi vsako uradno dejanje davčnega organa, ki 
mu je namen odmera davka in je dano v vednost zavezancu. 
Zastaranje pravice do izterjave dohodnine in drugih davkov 
po tem zakonu, obresti in stroškov prisilne izterjave ustavi 
vsako uradno dejanje davčnega organa, ki mu je namen 
izterjava in je dano v vednost zavezancu. 

Zastaranje pravice do vračila neutemeljeno ali preveč plačane 
dohodnine in drugih davkov po tem zakonu, obresti in stro- 
škov prisilne izterjave ustavi vsako dejanje, ki ga zavezanec 
stori pri pristojnem organu, da doseže vračilo. 
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Pri vsaki ustavitvi zastaranja začne znova teči zastaralni rok, 
vendar pravice do odmere, izterjave in vračila ni v nobenem 
primeru več možno uveljaviti, ko poteče dvakrat toliko časa, 
kolikor ga zahteva zakon za zastaranje pravice do odmere, 
izterjave in vračila. 

124. člen 

Postopek za prekršek zaradi kršitev določb tega zakona ni 
dopusten, ko pretečeta dve leti od dneva, ko je bil prekršek 
storjen, v nobenem primeru pa ni več mogoč, ko pretečejo 
štiri leta od dneva storitve prekrška. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

125. člen 

Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj 
na kraju prekrška posameznik, ki stori prekršek v zvezi 
z opravljanjem dejavnosti, če davčnemu organu ne dovoli 
pregledati prostorov, v katerih opravlja dejavnost oziroma 
hrani material ali proizvode oziroma mu ne dovoli ali ne 
omogoči pregledati naprav, blaga, poslovnih knjig, pogodb, 
listin in drugih dokumentov, ki omogočajo vpogled v poslova- 
nje zavezanca, ali če ga pri pregledu ovira (101. člen). 

Denarno kazen takoj na kraju prekrška izterja pooblaščena 
uradna oseba davčnega organa. 

126. člen 

Zavezanec - posameznik se kaznuje za prekršek z denarno 
kaznijo najmanj 50.000 tolarjev, za prekršek v zvezi z opravlja- 
njem dejavnosti pa najmanj 100.000 tolarjev: 

1. če ne vloži ali ne vloži v roku, določenem s tem zakonom 
napovedi pri pristojnem davčnem organu (prvi in drugi odsta- 
vek 86. člena; prvi in drugi odstavek 88. člena; prvi in drugi 
odstavek 91. člena; drugi in tretji odstavek 92. člena; tretji 
odstavek 93. člena; prvi in drugi odstavek 94. člena; prvi in 
drugi odstavek 95. člena in 96. člen); 

2. če ne vodi, ne vodi v redu ali nepravilno vodi poslovne 
knjige oziroma evidence, ki jih je dolžan voditi (39. člen); 

3. če vloži napoved, ki ne vsebuje podatkov, ki so potrebni za 
odmero ali če v napovedi izkaže neresnične podatke (prvi in 
drugi odstavek 83. člena); 

4. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, s katerimi 
razpolaga (drugi in tretji odstavek 99. člena); 

5. če ne sporoči v predpisanem roku pričetka opravljanja 
dejavnosti, iz katere ima dohodek, od katerega se plačuje 
davek (100. člen); 

6. če pri izplačilu prejemkov in drugih dohodkov ne obračuna 
in plača davkov po odbitku ali jih ne obračuna in plača v roku 
določenem v tem zakonu ali jih nepravilno obračuna in plača 
(prvi, drugi in tretji odstavek 107. člena). 

127. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek posameznik, ki je napovedal manjšo osnovo za 
dohodnino oziroma manjšo davčno osnovo za posamezno 
podvrsto dohodnine, če se ta ne vključi v osnovo za dohod- 
nino, če utaja dohodnine oziroma davka, ki odpade na nena- 
povedane prihodke, ne predstavlja kaznivega dejanja. 

128. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba in zasebnik, če ne nakaže plačil za 
dobavljene proizvode, opravljene storitve in druge prejemke 

fizični osebi, ki je dolžna imeti žiro račun, na njen žiro račun 
(prvi odstavek 98. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek finančna organizacija, če pristojni izpostavi ne 
pošlje podatkov o imetnikih žiro računov in o poslovanju 
preko žiro računov in če odpre fizični osebi žiro račun 
v nasprotju s pogoji, ki jih je določila Vlada Republike Slove- 
nije (tretji in četrti odstavek 98. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba 
pravne osebe in za prekršek iz drugega odstavka tega člena 
odgovorna oseba finančne organizacije. 

129. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, če ne dostavi davčnemu organu do 
31. januarja tekočega leta resničnih podatkov za odmero 
dohodnine za preteklo leto (prvi odstavek 99. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe. 

130. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ter služba družbenega knjigovodstva, 
če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, ki so 
potrebni za odmero in izterjavo davkov ter ne omogoči vpo- 
gleda v svoje poslovne knjige in evidence, zaradi ugotavljanja 
podatkov, potrebnih za odmero davkov (drugi odstavek 99. 
člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe in službe družbenega knjigovodstva. 

131. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, če pri izplačilu prejemkov in drugih 
dohodkov ne obračuna in plača davkov po odbitku ali jih ne 
obračuna in plača v roku, določenem v tem zakonu ali jih 
nepravilno obračuna in plača (prvi, drugi in tretji odstavek 
107. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

132. člen 

Če več zasebnikov dosega dobiček s skupnim opravljanjem 
dejavnosti, je vsak od njih zavezanec za davek iz dejavnosti od 
dela dobička, ki mu pripada na podlagi pogodbe o skupnem 
opravljanju dejavnosti. Če v pogodbi ni opredeljen delež 
dobička, se za ugotavljanje davčne osnove šteje, da se dobi- 
ček deli po enakih delih. Dobiček zasebnikov, ki skupno 
opravljajo dejavnost, se ugotavlja skupno. 

133. člen 

Če več fizičnih oseb dosega dobiček s skupnim opravljanjem 
dejavnosti, solidarno jamčijo za obveznosti, ki izvirajo iz skup- 
nega opravljanja dejavnosti. 

134. člen 

Če za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ za 
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zavezanca, ki nima zemljišča na območju občine, v kateri ima 
stalno prebivališče, za leto 1994 še ne razpolaga s podatki, 
določenimi v 97. členu tega zakona, odmerja in pobira davek 
iz kmetijstva izpostava, na območju katere je zemljišče. 

Za geodetske zadeve pristojni občinski upravni organ mora za 
zavezanca iz prejšnjega odstavka do 15. februarja v letu, za 
katero se odmerja davek iz kmetijstva, predložiti sezname 
vseh, ki jim je v zemljiškem katastru izračunan katastrski 
dohodek po lastnikih, ločeno za kmetijska in gozdna zem- 
ljišča ter združeno za vse lastnike, uživalce in posestnike, ki 
se po določbah tega zakona obdavčujejo skupno. Združitev 
mora zajemati vsa zemljišča, ki leže na območju ene občine. 

135. člen 

Lestvica za odmero dohodnine, določena v prvem odstavku 
12. člena tega zakona, se valorizira po določbi drugega 
odstavka navedenega člena že za odmero dohodnine za leto 
1994. 

136. člen 

Določba drugega odstavka 11 .člena tega zakona se uporablja 
že pri odmeri dohodnine za leto 1993. 

Določba druge alinee 58. člena tega zakona se prične uporab- 
ljati 1. januarja 1995. 

Določbi prve in druge alinee tretjega odstavka 83.člena tega 
zakona se pričneta uporabljati 1.1.1995. 

137. člen 

če skupni prejemki davčnega zavezanca za leto 1993 ne 
znašajo več kot 350.000 tolarjev, pristojni davčni organ 
takemu zavezancu v letu 1994 ne izda odločbe o doplačilu 
morebitne razlike med premalo plačano akontacijo in odmer- 
jeno dohodnino za leto 1993. 

138. člen 

Zavezanci iz 132. člena tega zakona so v letu 1994 za čas 
poslovanja v skupni obratovalnici dolžni vložiti napoved za 
davek iz dejavnosti v 30 dneh po prenehanju skupne obrato- 
valnice. 

139. člen 

Zavezanci za davek od dohodkov iz premoženja, doseženih 
z oddajanjem premoženja v najem, ki je po pogodbi trajal 
najmanj eno leto, vložijo za leto 1993 davčno napoved na javni 
poziv. 

140.člen 

Vloge zavezancev za celotni ali delni odpis davčnega dolga, 
ker bi se z izterjavo spravilo v nevarnost nujno preživljanje 
zavezanca in njegovih družinskih članov, vložene do uveljavi- 
tve tega zakona, se rešujejo po 107.členu zakona o dohodnini 
(Ur.l.RS, Št.48/90, 34/91). 

141. člen 

Zavezancem za dohodnino, katerim je bila dohodnina odmer- 
jena z dokončno odločbo in do katerih je bila po izvedenem 
postopku revidiranja lastninskega preoblikovanja pri izplače- 
valcu prejemkov oziroma dohodkov, vzpostavljena terjatev iz 
virov dohodnine, se na podlagi dokazila o plačani terjatvi, 
dohodnina leta, v katerem je bil prejemek oziroma dohodek 
vštet v osnovo, na novo odmeri. 

Z novo odmerno odločbo se opravi poračun plačane dohod- 
nine. 

Znesek preveč plačane dohodnine skupaj s pripadajočimi 
obrestmi se zavezancu vrne v 30 dneh po pravnomočnosti 
odločbe. 

Obresti od zneska preveč plačane dohodnine začnejo teči 
naslednji dan po plačilu dohodnine, odmerjene s prvo 
odmerno odločbo. 

142. člen 

Izplačevalci prejemkov oziroma dohodkov so dolžni Republi- 
ški upravi za javne prihodke dostaviti podatke, potrebne za 
novo odmero dohodnine in dokazilo, da je bila terjatev pla- 
čana. 

143. člen 

Služba družbenega knjigovodstva obvesti Republiško upravo 
za javne prihodke o opravljenih uskladitvah po revizijskih 
poročilih oziroma o izdanih pravnomočnih odločbah, s kate- 
rimi so bili izplačevalcem naloženi ukrepi za pravilno izkazo- 
vanje višine družbenega kapitala. 

144. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon 
o dohodnini (Ur.l. RS, št. 48/90, 34/91). 

145. člen 

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1994. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je dne 27.11.1993 obravna- 
val predlog zakona o dohodnini v drugi obravnavi ter sprejel 
sklep, s katerim je naložil Vladi Republike Slovenije, da pri- 
pravi predlog zakona za tretjo obravnavo. 

V predlogu zakona o dohodnini (v nadaljevanju: predlog 
zakona) so bili na podlagi v drugi obravnavi sprejetih amand- 
majev vsebinsko dopolnjeni oziroma spremenjeni naslednji 
členi: 

K 8.členu je bil sprejet amandma, po katerem se znižanje 
davčne osnove za zavezance, ki bodo imeli prejemke iz 
naslova plačila za začasno in občasno opravljanje dela učen- 
cev in študentov, prejetih preko študentskih in mladinskih 
organizacij, poveča z 20% na 40% povprečne plače zaposle- 
nih v Republiki Sloveniji. Povezano s to spremembo je oprav- 
ljena tudi sprememba v 83. členu tega zakona. 

V 9. členu je bil razširjen krog olajšav v okviru 3% osnove za 
dohodnino, in sicer za nakup leposlovnih knjig ter plošč 
umetniške vrednosti, za nakup učbenikov in druge strokovne 
literature, namenjene pridobivanju izobrazbe, za plačane zne- 
ske za šolnine (npr.glasbeno, jezikovno, podiplomsko izobra- 
ževanje), za sredstva, ki jih zavezanec v skladu s pogodbo 
dodatno prispeva v okviru cene za telefonski priključek ali 
priključek za vodovod, kanalizacijo, plinovod, toplovod ali 
kabelsko televizijo v celoti ali deloma zgrajen s sredstvi samo- 
prispevka, za sredstva, vložena v nakup delnic zasebnih ali 
državnih skladov, ki so namenjena izključno razvoju znanosti 
in tehnologije ter za sorazmerni del sredstev, ki jih lastnik 
vloži v obnovo denacionaliziranoga premoženja. Poleg tega je 
9. člen dopolnjen tako, da je jasneje definirano, da veljajo 
olajšave le za sredstva, ki so namenjena zavezancu osebno. 

V 10.členu je besedilo dopolnjeno tako, da bo obema star- 
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šema omogočeno uveljavljati progresivno posebno olajšavo 
za vsakega nadaljenega otroka v sorazmernem deležu. 

V 16.členu se je besedilo spremenilo tako, da se povračila 
stroškov, ki jih je zavezanec imel v zvezi z delom ne vštevajo 
v osnovo za davek največ do višine, ki je določena s predpi- 
som Vlade Republike Slovenije. V drugem odstavku tega 
člena pa je besedilo spremenjeno tako, da se bo zavezancem, 
ki bodo imeli prejemke iz naslova plačila za začasno in i 
občasno opravljanje dela učencev in študentov, prejetih' 
preko študentskih ali mladinskih organizacij, že pri odmeri1 

davka od posameznega prejemka upoštevala olajšava v višini 
40% povprečne plače hkrati z olajšavo v višini 11% povprečne 
plače oziroma skupna olajšava v višini 51% povprečne plače 
v Republiki Sloveniji. 

V 19. člen u so črtane nekatere določbe, ki določajo izjemo pri 
plačilu davka od osebnih prejemkov, in sicer od prejemkov za 
občasno ali začasno nego ali pomoč invalidom, ki jih fizičnim 
osebam izplačajo invalidske organizacije, državnih nagrad, ki 
se dajejo posameznikom kot posebno priznanje, nagrad, ki jih 
dajejo mednarodne organizacije kot mednarodno priznanje 
ter od prejemkov, ki jih izplačajo državni organi za strokovno 
pomoč fizičnim osebam, ki niso slovenski državljani in nimajo 
stalnega prebivališča v Sloveniji. Na novo je določena izjema 
pri plačilu davka od prejemkov iz naslova medsebojne sosed- 
ske pomoči med kmečkimi gospodarstvi pod pogoji, ki jih 
določi minister za kmetijstvo in gozdarstvo v soglasju z mini- 
strom za finance. 

K 42. členu predloga zakona je bil sprejet amandma, s katerim 
se spremeni besedilo tega člena tako, da se zasebniku med 
stroške priznavajo drugi prejemki in povračila stroškov v zvezi 
z delom največ do višine, ki je določena s predpisom Vlade 
Republike Slovenije. 

K 43. členu predloga zakona je bil sprejet amandma, s katerim 
se spremeni besedilo tako, da se zasebniku med odhodke 
priznavajo povračila stroškov v zvezi z delom največ do višine, 
ki je določena s predpisom Vlade Republike Slovenije. 
K 43. členu je bil sprejet tudi amandma, s katerim se določa 
višina stroškov osebnega vozila zasebniku, do katere se mu 

le-ti priznavajo kot odhodek. 

V 53.členu so med zavezance, ki se jim pri opravljanju dejav- 
nosti priznavajo normirani odhodki v višini 40% ustvarjenih 
prihodkov, vključeni tudi svobodni novinarji. 

V 93. členu je besedilo spremenjeno tako, da bo pomenilo 
poenostavitev vlaganja napovedi za odmero davka od dohod- 
kov, doseženih z oddajanjem premičnega in nepremičnega 
premoženja v najem, in sicer bo zavezanec napoved za 
odmero davka od navedenih dohodkov lahko vložil pri izpo- 
stavi, na območju katere ima stalno prebivališče, ne glede na 
to, kje nepremičnina leži. V 118.členu je dodana določba, ki 
določa rok, v katerem mora zavezanec vložiti vlogo za odlog 
plačila, obročno odplačevanje in odpis dohodnine ali drugih 
davkov. 

V 136.členu je dodana določba, s katero se omogoča že pri 
odmeri dohodnine za leto 1993 upoštevati določbo drugega 
odstavka 11.člena tega zakona, po kateri bi v primeru, ko 
zavezanec prispeva za preživljanje otroka manj, kot znaša 
njemu pripadajoči del olajšave ali ko zavezanec ne prispeva 
za preživljanje, del razlike ali celotni del njemu pripadajočega 
zneska pripadal staršu, kateremu je otrok zaupan. 

Za 136.členom je dodan nov 137.člen, ki določa, da se zave- 
zancu, katerega skupni prejemki v letu 1993 ne presegajo 
350.000 tolarjev, ne izda odločbe o doplačilu morebitne 
razlike med premalo plačano akontacijo in odmerjeno dohod- 
nino za leto 1993. 

V prehodnih določbah je dodan nov 140. člen, ki določa način 
reševanja vlog za celotni ali delni odpis dohodnine za leto 
1992. 

Dodani so tudi nov 141., 142. in 143.člen, ki določajo način 
obnove postopkov odmere dohodnine za pretekla obdobja 
kot posledico revizijskih postopkov v skladu z zakonom o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij. 

V 9., 20., 54., 74. 128. in 129.člen so vključeni amandmaji, ki 
prispevajo k izboljšanju besedila predloga zakona. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

V predlogu zakona o dohodnini, ki je predložen Državnemu 
zboru Republike Slovenije za tretjo obravnavo, predlaga 
Vlada Republike Slovenije naslednje amandmaje: 

K 9. članu: 

1. V 3. točki prvega odstavka 9. člena se na koncu postavi pika 
in doda nov stavek, ki se glasi: 

»Če davčni organ dvomi, da gre za takšne predmete, da o tem 
mnenje minister za kulturo.« 

Obrazložitev: 
Glede na to, da sta termina »leposlovna knjiga« in »plošča 
umetniške vrednosti« zelo široka pojma, ki nista jasno defini- 
rana, je potrebno, da v spornih primerih o tem, kaj se šteje kot 
leposlovna knjiga oziroma plošča umetniške vrednosti, daje 
mnenje minister za kulturo. 

2. V drugem odstavku se za številko »1.« dodata besedi »in 
11.«. 

Obrazložitev: 
Amandma je potreben zaradi uskladitve besedila amandmaja, 
sprejetega v drugi obravnavi predloga zakon v zvezi z novo 
olajšavo za sredstva, vložena v nakup delnic zasebnih ali 
državnih skladov, ki so namenjena razvoju znanosti in tehno- 
logije, in sicer z določbo, ki velja tudi za 1. točko tega člena, 
da se zmanjšanje osnove za dohodnino prizna za vsak vred- 
nostni papir samo enkrat. 

K10. členu: 

1. V drugem odstavku prvega odstavka se za besedo »plače« 
postavi pika in črta besedilo do konca atega stavka. 

Obrazložitev: 
Z navedenim amandmajem bi črtali besedilo amandmaja, ki je 
bil sprejet k predlogu zakona v drugi obravnavi. Sedanje 
besedilo namreč določa, da je obema staršema omogočeno 
uveljavljati progresivno olajšavo za vsakega nadaljnjega 
otroka v sorazmernem deležu. Z navedeno določbo se 
v sistem individualne obdavčitve osebnih prejemkov vnaša 
elemente obdavčitve družinskih prejemkov, kar je s sistem- 
skega vidika nekonsistentno, poleg tega pa je tovrstno olaj- 
šavo tehnično izredno zapleteno izvesti, še posebej v primerih 
zavezancev, ki vzdržujejo več otrok iz različnih razmerij in kjer 
se otroci lahko pojavijo v različnem zaporedju. Zato predla- 
gamo črtanje tega besedila. 

2. V drugem odstavku drugega odstavka se števila »5« nado- 
mesti s številko »4«. 

Obrazložitev: 
Sprememba zaporedne številke točke 19. člena je potrebna 
zaradi spremembe tega člena v drugi obravnavi. 

K12. členu: 

V prvem odstavku 12. člena se lestvica s stopnjami dohodnine 
nadomesti z naslednjo lestvico: 
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Stopnje dohodnine so: 
če znaša letna osnova SIT 

nad do 
znaša davek 

SIT SIT 

450.000 
450.000 900.000 
900.000 1,350.000 

1,350.000 1,800.000 
1,800.000 2,700.000 
2,700.000 

17% 
76.500 + 35% nad 450.000 

234.000 + 37% nad 900.000 
400.500 + 40% nad 1,350.000 
580.500 + 45% nad 1,800.000 
985.500 + 50% nad 2,700.000 

Obrazložitev: 
Sprememba lestvice je opravljena le v delu, ki določa posa- 
mezne razrede, in sicer zaradi uskladitve z zadnjimi znanimi 
podatki o povprečni plači zaposlenih v Republiki Sloveniji. 

K15. členu: 

V prvem odstavku 15. člena se doda nova četrta alinea, ki se 
glasi: 

•- državno ali drugo nagrado.« 

Obrazložitev: 
Zaradi amandmaja, sprejetega v drugi obravnavi predloga 
zakona k 19. členu, s katerim se kot izjema priplačilu davka od 
osebnih prejemkov črtajo nagrade, je potrebno le-te uvrstiti 
med vire za plačilo davka, v osnovo in v člen, ki določa 
stopnjo davka, torej je potrebna sprememba 15., 16. in 18. 
(lena predloga zakona. 

K16. členu: 

V 16. členu se v prvem odstavku doda nova peta alinea, ki se 
glasi: 

" - vsak posamezni bruto prejemek iz četrte alinee prvega 
odstavka 15. člena tega zakona, izplačan v denarju, bonih ali 
v naravi.« 

Obrazložitev: 
Velja obrazložitev kot k 15. členu. 

K18. členu: 

V četrtem odstavku 18. člena se za besedo »tretje« dodata 

besedi »in četrte«. 

Obrazložitev: 
Velja obrazložitev kot k 15. členu. 

K19. členu: 

1. V 12. točki 19. člena se črta vejica za besedo »minister« in 
beseda »pristojen« ter vejica za besedo »ministrom« in 
beseda »pristojnim«. 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni redakcijsko spremembo. 

2. V 19. členu se na koncu doda nova 13. točka, ki se glasi: 

»13. prejemkov fizičnih oseb, ki niso rezidenti Republike 
Slovenije, če je tako določeno z mednarodno pogodbo, ki jo 
je ratificirala Republika Slovenija.« 

Obrazložitev: 
Amandma bi pomenil oprostitev plačila davka od prejemkov 
fizičnih oseb - nerezldentov, če je tako določeno z medna- 
rodno pogodbo, ki jo je ratificirala Republika Slovenija. S to 
določbo bo omogočeno neposredno izvajanje določb medna- 
rodnih pogodb tudi v primerih, ko to z zakonom ni predvi- 
deno. 

K 53. členu: 

V prvem odstavku se beseda »svobodni« nadomesti z besedo 
»samostojni«. 

Obrazložitev: 
Gre za redakcijsko uskladitev besedila amandmaja, spreje- 
tega ob drugi obravnavi predloga zakona, z besedilom tega 
člena. 

K137. členu: 

137. člen se črta. 

Obrazložitev: 
Določba 137. člena je bila sprejeta z amandmajem v drugi 
obravnavi predloga zakona in pomeni uveljavljanje vsebinsko 
nove določbe z veljavnostjo za nazaj, kar ni sprejemljivo tudi 
zato, ker bi postavil davčne zavezance v neenakopraven po- 
ložaj. 

h- 

POPRAVEK 

Vlada Republike Slovenije je sporočila, da je med pripravo 
predloga zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa 
ha obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem 
Preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice - tretja 
obravnava, iz 9. člena pomotoma izpadlo naslednje besedilo: 

»Železniške prometne storitve iz prejšnjega odstavka morajo 
opravljati v času stavke delavci, ki neposredno sodelujejo pri 
opravljanju železniškega prometa v skladu z zakonom.« 

Besedilo se uvrsti kot tretji odstavek in se 9. člen predloga 
zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na obsto- 
ječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preobli- 
kovanju javnega podjetja Slovenske železnice, ki je priprav- 
en za tretjo obravnavo v Državnem zboru, glasi: 

9. člen 

V času stavke v javnem podjetju iz prvega odstavka 6. člena 

tega zakona morajo delavci zagotavljati opravljanje železni- 
škega prometa v skladu s predpisi o varnosti in opravljati 
železniške prometne storitve potniškega prometa v obsegu 
mednarodnega potniškega prometa in primestnega potni- 
škega prometa (dnevne migracije), pri storitvah tovornega 
prometa pa prevoz živine, hitro pokvarljivega blaga in nevar- 
nih snovi ter tovornega prometa, opredeljenega kot javna 
korist z mednarodnimi pogodbami in konvencijami. 

S kolektivno pogodbo se v skladu z zakonom določijo dela in 
naloge iz prvega odstavka tega člena in način njihovega 
opravljanja med stavko. 

Železniške prometne storitve iz prejšnjega odstavka morajo 
opravljati v času stavke delavci, ki neposredno sodelujejo pri 
opravljanju železniškega prometa v skladu z zakonom. 

S koncesijsko pogodbo med vlado in koncesionarjem se 
določijo železniške prometne storitve, ki jih je koncesionar 
dolžan opravljati v času stavke v skladu s pogoji iz prvega in 
tretjega odstavka tega člena. 
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Predlog zakona o TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV - EPA 218 

- TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 9. decembra 
1993 določila besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O TRGU VREDNOSTNIH PA- 
PIRJEV, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 
14. seje Državnega zbora z dne 24/11-1993, 174. in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za 
decembrsko zasedanje zbora. 

Vlada Republike Slovenije je hkrati določila besedilo 
amandmajev k predlogu zakona o trgu vrednostnih papir- 
jev, ki vam jih pošiljamo v obravnavo. 

Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Držav- 
nega zbora predlagamo, da se skrajša 30-dnevni rok za 
predložitev navedenega zakona (drugi odstavek 52. člena 
poslovnika Državnega zbora). 

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

- Mitja GASPARI, minister za finance, 

- Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance, 

- Božo JAŠOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 

- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 

- Jovan LUKOVAC, svetovalec ministra za finance. 

Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja pogoje in način poslovanja z vrednostnimi 
papirji. 

Za vrednostne papirje po tem zakonu se štejejo vrednostni 
papirji, ki so izdani v seriji. 

2. člen 

Naloge v zvezi s poslovanjem z vrednostnimi papirji, določene 
v tem zakonu in zakonu o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje, opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev (v 
nadaljnjem besedilu: Agencija), kot neodvisna organizacija. 

3. člen 

Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske, dolo- 
čene v tem zakonu, če se spremeni razmerje tolarja proti ECU 
po tečaju Banke Slovenije za več kot 10%. 

II. JAVNA PONUDBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

1. Dovoljenje za javno ponudbo 

4. člen 

Prva prodaja vrednostnih papirjev se lahko opravi le na pod- 
lagi javne ponudbe, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

Javna ponudba vrednostnih papirjev je na nedoločen krog 
oseb naslovljeno javno objavljeno vabilo k javnemu vpisu 
vrednostnih papirjev. 

Prva prodaja vrednostnih papirjev je prodaja vrednostnih 
papirjev na polagi izdajateljeve ponudbe ob izdaji vrednostnih 
papirjev. Vse ostale prodaje vrednostnih papirjev so nadaljne 
prodaje. 

Ne glede na tretji odstavek tega člena se za prvo prodajo šteje 
tudi prodaja, ki jo kot prodajalec opravi pooblaščeni udeleže- 
nec, ki je od izdajatelja odkupil vrednostne papirje z name- 
nom nadaljne prodaje, če je takšno prodajo opravil v roku iz 
23. člena tega zakona. 

5. člen 

Za prvo prodajo vrednostnih papirjev ni potrebna javna 
ponudba v primeru: 
- simultane ustanovitve delniške družbe; 
- ponudbe vrednostnih papirjev, ki je namenjena največ 
tridesetim vnaprej znanim osebam, ki se zavežejo, da bodo 
odkupile celotno izdajo; 
- zamenjave vrednostnih papirjev zaradi pripojitve ali spoji- 
tve družb, če vrednostni papirji teh družb niso bili javno 
ponujeni; 
- druge ponudbe vrednostnih papirjev, če tako določa pose- 
ben zakon. 

Vrednostni papirji izdani na podlagi prvega odstavka se 
morajo glasiti na ime in je njihova prenosljivost omejena na 
način, določen v 6. členu tega zakona. 

6. člen 

Pred objavo javne ponudbe mora izdajatelj pridobiti dovolje- 
nje Agencije za javno ponudbo. 

Ne glede na določbo iz prvega odstavka dovoljenje Agencije 
ni potrebno: 
- kadar je izdajatelj vrednostnih papirjev Republika Slovenija 
ali Banka Slovenije; 
- kadar je Republika Slovenija izdala jamstvo za celotno 
izdajo vrednostnih papirjev; 
- kadar vrednost celotne izdaje ne presega 7.000.000 SIT. 
- pri povečanju kapitala delniške družbe iz sredstev delniške 
družbe; 
- pri izdaji vrednostnih papirjev investicijskih skladov usta- 
novljenih po posebnem zakonu; 
- pri zamenjavi vrednostnih papirjev zaradi pripojitve ali 
spojitve družb, če so bili vrednostni papirji vsaj ene družbe 
javno ponujeni. 

Vrednostne papirje iz tretje alinee drugega odstavka lahko isti 
izdajatelj izda le enkrat na dve leti. 

7. člen 

O nameravani ponudbi vrednostnih papirjev na podlagi 5. 
člena in drugega odstavka 6. člena tega zakona mora izdaja- 
telj vrednostnih papirjev predhodno obvestiti Agencijo. 
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8. člen 

Osebe, ki so ob prvi prodaji pridobile vrednostne papirje iz 5. 
člena tega zakona, smejo prenašati te vrednostne papirje le 
na druge osebe, ki so te vrednostne papirje pridobile na 
podlagi iste prodaje. 

9. člen 

Vrednostni papirji iz 5. člena tega zakona postanejo neome- 
jeno prenosljivi, če izdajatelj pridobi dovoljenje Agencije za 
njihovo nadaljnjo javno prodajo. 

Za dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo določbe 11. do 15. člena, 22. in 27. člena tega 
zakona. 

10. člen 

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

11. člen 

Dovoljenje za javno ponudbo izda Agencija na pisno zahtevo 
izdajatelja. 

Zahteva iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 
~ firmo, sedež in matično številko izdajatelja, razen v primeru 
ustanovitve delniške družbe, 
~ vrednost celotne izdaje, 
~ zneske, na katere se glasijo vrednostni papirji, in pravice, ki 
•z vrednostnih papirjev izvirajo. 

Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti: 
~ dva izvoda osnutka prospekta za javno ponudbo z vsebino, 
določeno v 13. členu tega zakona: 
- poročilo o revidiranih letnih računovodskih izkazih izdaja- 
nja za zadnji dve leti poslovanja oziroma za krajše obdobje, 
*e je bil izdajatelj ustanovljen kasneje; 
~ veljaven sklep o izdaji vrednostnih papirjev oziroma, če gre 
za izdajo delnic zaradi sukcesivne ustanovitve delniške 
družbe, statut delniške družbe; 
~ izpisek iz sodnega registra razen, če gre za izdajo delnic 
zaradi sukcesivne ustanovitve delniške družbe; 
~ osnutek vrednostnega papirja z vsemi sestavinami; 
~ osnutek javnega poziva za vpisovanje in vplačevanje iz 21. 
člena tega zakona; 
~ drugo dokumentacijo, iz katere izhaja, da je zahtevek za 
izdajo dovoljenja utemeljen. 

te je izdajatelj delniška družba in se zahtevek nanaša na 
lavno ponudbo delnic druge ali naslednjih izdaj, mora izdaja- 
telj v zahtevi navesti tudi: 
~ vrednost prejšnjih izdaj delnic; 
~ razrede prej izdanih delnic z opisom vsebine pravic iz teh 
delnic in zneske, na katere se glasijo. 

Zahtevi iz četrtega odstavka tega člena je potrebno priložiti 
<udi notarsko overjeno prečiščeno besedilo statuta. 

Agencija določi seznam revizorjev, ki lahko revidirajo računo- 
vodske izkaze izdajatelja za potrebe javne ponudbe. 

Kadar je izdajatelj občina, je namesto poročila o revidiranih 
letnih obračunih iz druge alinee tretjega odstavka tega člena 
dolžna predložiti soglasje k izdaji vrednostnih papirjev mini- 
stra za finance. 

12. člen 

Agencija izda dovoljenje za javno ponudbo, če ugotovi, da 
prospekt in poziv za vpisovanje in vplačevanje vsebujeta vse 
Podatke iz 13. oziroma 21. člena tega zakona, in da ti podatki 
niso v nasprotju z listinami, ki so priložene zahtevi. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena Agencija 

zavrne zahtevo za izdajo dovoljenja, če iz listin, ki so priložene 
zahtevi, izhaja, da je sklep o izdaji v nasprotju z zakonom ali 
da ni bil sprejet po predpisanem postopku. 

2. Prospekt za javno ponudbo 

13. člen 

Prospekt za javno ponudbo je pisni dokument, ki vsebuje 
podatke, ki omogočajo kupcu vrednostnih papirjev (v nadalj- 
njem besedilu: investitor) vpogled v pravni položaj izdajatelja, 
njegov finančni položaj, poslovne možnosti in pravice, ki 
izhajajo iz vrednostnega papirja (v nadaljnjem besedilu: pro- 
spekt). 

Prospekt se izdela in objavi v slovenskem jeziku. Podrobnejšo 
vsebino prospekta določi Agencija. 

14. člen 

Če so v prospektu navedeni neresnični podatki, so osebe, ki 
so izdale prospekt oziroma sodelovale pri izdaji prospekta 
(odgovorna oseba izdajatelja, revizor in druge osebe, ki so 
lahko vplivale na vsebino prospekta), solidarno odgovorne 
imetnikom takšnih vrednostnih papirjev za škodo, če so 
vedele ali bi morale vedeti za neresničnost podatkov. 

Osebe iz prvega odstavka tega člena odgovarjajo za škodo 
tudi, če v prospektu niso navedeni bistveni podatki o izdajate- 
lju oziroma vrednostnem papirju, ki bi lahko vplivali na odloči- 
tev investitorja o nakupu vrednostnega papirja. 

Odgovornosti za škodo so osebe oproščene, če dokažejo, da 
je investitor v času pridobitve vrednostnih papirjev vedel za 
netočnosti oziroma nepopolnosti podatkov v prospektu. 

15. člen 

Agencija ne odgovarja za resničnost in popolnost podatkov, 
navedenih v prospektu. 

3. Postopek Javne ponudbe 

16. člen 

Izdajatelj je dolžan predložiti Agenciji dokončno oblikovani 
prospekt in specimen vrednostnega papirja najpozneje 
sedem dni prod pričetkom javne ponudbe. 

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

17. člen 

Med javno ponudbo izdajatelj ne sme spreminjati akta o usta- 
novitvi in drugih splošnih aktov, ki se nanašajo na pravice 
imetnikov vrednostnih papirjev, kot so navedene v prospektu. 

18. člen 

Vpisovanje javno ponujenih vrednostnih papirjev poteka pri 
borzno posredniških družbah in bankah, ki jih pooblasti izda- 
jatelj. 

Borzno posredniška družba oziroma banka mora zagotoviti 
potek vpisovanja vrednostnih papirjev v skladu s predpisi in 
prospektom. 

19. člen 

Vplačevanje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe 
poteka pri bankah ali organizaciji za plačilni promet, ki jih 
pooblasti izdajatelj. 

20. člen 

Izdajatelj je dolžan začeti s postopkom za vpisovanje in vpla- 
čevanje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe v 30 
dneh po pridobitvi dovoljenja za javno ponudbo. 
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Ne glede na prvi odstavek sme izdajatelj vrednostnih papirjev, 
pri katerih celotne obveznosti izdajatelja zapadejo v roku, ki je 
krajši od 12 mesecev, začeti s postopkom vpisovanja in vpla- 
čevanja v roku, ki je daljši od 30 dni, vendar ne daljši od 
9 mesecev od pridobitve dovoljenja za javno ponudbo. 

21. člen 

Pred začetkom postopka za vpisovanje in vplačevanje vred- 
nostnih papirjev na podlagi javne ponudbe mora izdajatelj 
javno objaviti poziv za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih 
papirjev v dnevno informativnem časopisju, ki se prodaja na 
področju cele države. 

Poziv za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev mora 
vsebovati pomembnejše podatke o izdajatelju, značilnostih 
izdaje ter mesta kjer je na voljo celoten prospekt in možen 
vpogled v drugo dokumentacijo. 

22. člen 

Prospekt mora biti brezplačno, v obliki brošure, na voljo na 
sedežu izdajatelja in na vseh mestih za vpisovanje in vplače- 
vanje vrednostnih papirjev. 

Izdajatelj mora na vseh mestih za vplačevanje in vpisovanje 
vrednostnih papirjev omogočiti vpogled v zadnje računovod- 
ske izkaze in svoj statut oziroma ustanovitveni akt. 

23. člen 
\ 

Vpisovanje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe 
sme trajati največ tri mesece od dne, določenega za začetek 
vpisovanja in vplačevanja. 

Če je v roku iz prvega odstavka vpisanih najmanj 80 odstotkov 
in vplačanih najmanj 50 odstotkov vseh s prospektom ponuje- 
nih vrednostnih papirjev, lahko Agencija na zahtevo izdajate- 
lja podaljša rok za vpisovanje in vplačevanje vrednostnih 
papirjev na podlagi javne ponudbe največ za dva meseca, če 
ni s posebnim zakonom drugače določeno. 

Pravna oseba iz 18. člena tega zakona, ki izvede vpisovanje in 
vplačevanje vrednostnih papirjev na podlagi javne ponudbe, 
mora najpozneje v 7 dneh po končani javni ponudbi obvestiti 
Agencijo o številu vpisanih in vplačanih vrednostnih papirjev. 

Izdajatelj mora objaviti podatke o vpisanih in vplačanih vred- 
nostnih papirjih v dnevno informativnem časopisju najpoz- 
neje v desetih dneh po končanem vpisovanju in vplačevanju 
vrednostnih papirjev. 

24. člen 

Javna ponudba se šteje za uspešno, če je v roku iz 23. člena 
vpisanih in vplačanih najmanj 80 % vseh s prospektom ponu- 
jenih vrednostnih papirjev razen, če se javna ponudba nanaša 
na delnice. 

Če javna ponudba ni uspešna, je izdajatelj dolžan zagotoviti 
vrnitev vplačanih zneskov pri pravnih osebah, pri katerih je 
potekal vpis. 

25. člen 

Vrednostnih papirjev, ki niso bili vpisani v roku, ki je predvi- 
den za vpisovanje vrednostnih papirjev z javno ponudbo, po 
preteku tega roka ni mogoče več vpisovati. 

Izdajatelj mora zagotoviti, da se nevpisani vrednostni papirji iz 
prvega odstavka tega člena uničijo. 

26. člen 

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

Vsebino registra iz prvega odstavka in način javnega dostopa 

do podatkov določi Agencija. 

27. člen 

Izdajatelj vrednostnih papirjev, ki je uspešno izvedel postopa 
javne ponudbe, mora predložiti revidirano letno poroči'0 

organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podat- 
kov, v 30 dneh po prejemu revizijskega poročila, najkasnej! 
pa v osmih mesecih po preteku poslovnega leta. 

Izdajatelju dolžniških vrednostnih papirjev preneha obvez- 
nost predlaganja revidiranih letnih poročil na podlagi prvega 
odstavka tega člena, ko zapadejo celotne obveznosti iz vred- 
nostnega papirja. 

28. člen 

Določbe tega poglavja o postopku javne ponudbe vrednost- 
nih papirjev se ne uporabljajo za vrednostne papirje, izdan« 
na podlagi 6. člena tega zakona. 

4. Omejitev Izdaje 

29. člen 

Najvišja nominalna vrednost posamezne izdaje vrednostni 
papirjev, ki se prodajajo na podlagi javne ponudbe in za 
katero ne jamči banka ali druga pravna oseba, ne sme prese- 
gati enkratnega zneska v sodni register vpisanega osnovnega 
kapitala izdajatelja. 

Omejitve iz prvega odstavka se ne uporablja pri izdaji delnic- 

5. Ponudba vrednostnih papirjev tujega Izdajatelja 

30. člen 

Vrednostne papirje tujega izdajatelja, ki še niso bili ponujen1 

na področju Republike Slovenije, lahko ponudi samo borzno 
posredniška družba oziroma banka, ki ima dovoljenje za 
opravljanje poslov iz 5. alinee 39. člena tega zakona. 

31. člen 

Pred pričetkom ponudbe iz 30. člena tega zakona mora 
borzno posredniška družba oziroma banka pridobiti dovolj«* 
nje Agencije za ponudbo vrednostnih papirjev na podlagi 30 
člena. 

32. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja iz 31. člena tega zakona j® 
potrebno priložiti: 
- dva izvoda osnutka prospekta z vsebino, določeno v 13 

členu tega zakona; 
- izjavo in ustrezno dokumentacijo pravne osebe s sedeže"1 

v Republiki Sloveniji, iz katere je razvidno, da je izdano 
jamstvo za izdajo vrednostnega papirja; 
- drugo dokumentacijo, iz katere izhaja, da je zahtevek zfl 
izdajo dovoljenja utemeljen. 

Izjave in dokumentacije iz druge alinee prvega odstavka tega 
člena ni potrebno priložiti pri izdaji delnic tujega izdajatelja- 

33. člen 

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

34. člen 

Za škodo iz 14. člena tega zakona odgovarja imetnikom vred- 
nostnih papirjev tujega izdajatelja borzno posredniška družb« 
oziroma banka solidarno z izdajateljem. 
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6. Nadzor 

35. člen 

Nadzor nad izvajanjem javne ponudbe opravlja Agencija. 

izvajanje posameznih nalog v zvezi z nadzorom lahko Agen- 
cija poveri drugi pravni osebi. 

Stroški nadzora bremenijo izdajatelja, kadar se ugotovijo 
nepravilnosti pri javni ponudbi oziroma če izdajatelj ravna 
v nasprotju z določbami, ki se nanašajo na javno ponudbo po 
'em zakonu. 

36. člen 

Agencija pri opravljanju nadzora iz 35. člena tega zakona 
gotovi nepravilnosti pri izvajanju postopka javne ponudbe, 
■zda odredbo, s katero izdajatelju naloži, da se ugotovljene 
pomanjkljivosti odpravijo. V odredbi določi rok, v katerem je 
izdajatelj dolžan odpraviti pomanjkljivosti. Odredba se vroči 
»udi osebam iz 18. člena tega zakona. 

•zdajatelj je dolžan v roku iz prvega odstavka tega člena 
°dpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in Agenciji dostaviti 
sporočilo, v katerem opiše ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, 
"oročilu je dolžan priložiti listine in druge dokaze, iz katerih 
izhaja, da so bile ugotovljene pomanjkljivosti odpravljene. 

V času od vročitve odredbe Agencije iz prvega odstavka tega 
člena do odprave pomanjkljivosti, mora izdajatelj ustaviti 
Postopek vpisovanja in vplačevanja vrednostnih papirjev, 
v tem času rok iz prvega odstavka 23. člena tega zakona ne 
leče, 

pe izdajatelj ne ravna v skladu z odredbo iz prvega odstavka 
ega člena, Agencija z odločbo razveljavi postopek vpisovanja 

ln vplačevanja vrednostnih papirjev. 

V primeru iz četrtega odstavka tega člena se šteje, da javna 
Ponudba ni uspešna. 

Zoper odredbo iz prvega odstavka tega člena ni posebne 
Pntožbe. Pritožba zoper odločbo iz četrtega odstavka tega c'ena ne zadrži izvršitve. 

"!• POOBLAŠČENI UDELEŽENCI TRGA VREDNOSTNIH PA- 
PIRJEV 

'• Pooblaščeni udeleženci in vrste poslov 

37. člen 
posle z vrednostnimi papirji, ki so bili javno ponujeni, lahko 
opravljajo le borzno posredniške družbe in banke. 

Poleg borzno posredniških družb in bank lahko opravljajo 
Posle z vrednostnimi papirji, ki so bili javno ponujeni tudi 
Republika Slovenija ali njen pooblaščen agent in Banka Slo- 
venije po določbah posebnega zakona (v nadaljnjem bese- 
dilu: pooblaščeni udeleženci). 

38. člen 

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

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

39. člen 

Za posle z vrednostnimi papirji po tem zakonu se šteje: 
~ sprejemanje nalogov investitorjev, ki se nanašajo na nakup 

ali prodajo vrednostnih papirjev ter izvrševanje takšnih nalo- 
gov na borzi ali izven nje za tuj račun in proti plačilu provizije 
(posredovanje); 
- kupovanje in prodajanje vrednostnih papirjev za svoj račun, 
z namenom pridobivanja dobička (trgovanje); 
- trgovanje z obveznostjo kupiti ali prodati za svoj račun 
vrednostne papirje, ki so predmet ponudbe in povpraševanja 
na borzi, po ceni, ki jo določi pooblaščeni udeleženec, 
v skladu s pravili borze (posebno borzno trgovanje); 
- gospodarjenje z vrednostnimi papirji po naročilu in za 
račun strank proti plačilu provizije (upravljanje s finančnim 
premoženjem strank); 
- organiziranje, priprava in izvedba odkupa novo izdanih 
vrednostnih papirjev oziroma odkup novo izdanih vrednost- 
nih papirjev z namenom njihove nadaljnje prodaje javnosti 
(odkupovanje in priprava novih izdaj); 
- svetovanje strankam pri izdaji in nakupu oziroma prodaji 
vrednostnih papirjev (investicijsko svetovanje); 
- opravljanje storitev pri hranjenju vrednostnih papirjev 
strank, shranjenih v klirinško-depotni družbi in hramba vred- 
nostnih papirjev, ki niso bili javno ponujeni. 

Posle iz 5. alinee prvega odstavka lahko opravljajo le pooblaš- 
čeni udeleženci, pri čemer mora biti borzno posredniška 
družba organizirana kot delniška družba. 

Podrobnejše predpise o opravljanju posameznih poslov iz 
tega člena lahko določi Agencija. 

2. Potrebni kapital 
40. člen 

Osnovni kapital borzno posredniške družbe mora za posa- 
mezne posle iz prvega odstavka 39. člena tega zakona znašati 
najmanj: 
- 7.000.000 SIT za posle iz prve, šeste in sedme alinee v zvezi 
z opravljanjem storitev pri hranjenju vrednostnih papirjev 
strank, shranjenih v klirinško-depotni družbi; 
- 10.000.000 SIT za posle iz druge in četrte alinee; 
- 30.000.000 SIT za posle iz tretje alinee; 
- 100.000.000 SIT za posle iz pete in sedme alinee če hrani 
vrednostne papirje, ki niso bili javno ponujeni. 

41. člen 

Agencija lahko borzno posredniškim družbam določi obseg 
poslovanja za posamezne vrste poslov z vrednostnimi papirji 
iz prvega odstavka 39. člena tega zakona. 

42. člen 

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

43. člen 

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

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

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

44. člen 

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

Oseba iz prvega odstavka lahko postane delničar le do višine 
24% osnovnega kapitala borzno posredniške družbe. 
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Pri izdaji soglasja iz prvega odstavka Agencija upošteva raz- 
pršenost lastništva delnic ter kapitalsko in upravljalsko pove- 
zanost med delničarji. 

3. Dovoljenje za opravljanje poslov 

45. člen 

Borzno posredniške družbe morajo pred vpisom ustanovitve 
v sodni register pridobiti dovoljenje Agencije za opravljanje 
poslov iz prvega odstavka 39. člena tega zakona. 

Banka mora pred pričetkom opravljanja poslov iz prvega 
odstavka 39. člena tega zakona pridobiti dovoljenje Banke 
Slovenije. Banka Slovenije izda dovoljenje po predhodnem 
mnenju Agencije. 

46. člen 

Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov iz prvega 
odstavka 39. člena tega zakona je potrebno priložiti: 
- akt o ustanovitvi in statut družbe; 
- opis poslov, ki jih bo opravljala družba ter načrt poslovanja 
za dve leti; 
- podatke o višini in lastnikih osnovnega kapitala družbe; 
- podatke o kapitalskih deležih ustanoviteljev družbe v dru- 
gih pravnih osebah; 
- dokumentacijo, ki jo določi Agencija, na podlagi katere je 
mogoče ugotoviti, ali je družba kadrovsko, tehnično, finančno 
in organizacijsko sposobna opravljati posle, predvidene s sta- 
tutom. 

47. člen 

Agencija izda dovoljenje za opravljanje poslov iz prvega 
odstavka 39. člena tega zakona, če ugotovi, da borzno 
posredniška družba izpolnjuje pogoje za opravljanje poslov, 
določene s tem zakonom. 

V izreku odločbe iz prvega odstavka tega člena Agencija 
določno navede, za katere posle dovoljenje velja. 

4. Borzni posredniki 

48. člen 

Posle iz prvega odstavka 39. člena tega zakona, razen posle iz 
sedme alinee, opravljajo pri pooblaščenem udeležencu le 
osebe, ki so opravile poseben strokovni izpit, s katerim se 
preveri strokovna sposobnost za opravljanje poslov z vred- 
nostnimi papirji (v nadaljnjem besedilu: borzni posredniki). 

Agencija določi način in pogoje za opravljanje izposlov 
z vrednostnimi papirji (v nadaljnjem besedilu: borzni posred- 
niki). 

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

49. člen 

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

5. Vodenje knjig In računov 

50. člen 

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

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

51. člen 

Pooblaščeni udeleženec odpre poseben račun vrednostnih 
papirjev in poseben račun denarnih sredstev, preko katerih 
bo opravljal poslovanje z vrednostnimi papirji. 

Borzno posredniška družba oziroma banka mora izkazovati 
stanja vrednostnih papirjev in denarna stanja strank ločeno 
od svojih stanj. 

52. člen 

Borzno posredniška družba uporablja pri vodenju poslovnih 
knjig kontni plan in kontne okvirje po predpisanih računovod- 
skih standardih. 

6. Združenje pooblaščenih udeležencev 

53. člen 

Borzno posredniške družbe in banke, ki opravljajo posle 
z vrednostnimi papirji, lahko ustanovijo svoje združenje kot 
gospodarsko interesno združenje po zakonu, ki ureja gospo- 
darske družbe. 

Agencija lahko s pogodbo pooblasti združenje za izvrševanje 
določenih nalog v skladu s tem zakonom. 

V primeru iz prejšnjega odstavka potrjuje Agencija spre- 
membe in dopolnitve splošnih aktov združenja, ki se nanašajo 
na izvrševanje določenih nalog na podlagi drugega odstavka 

54. člen 

V primeru iz drugega odstavka 53. člena združenje najmani 
dvakrat letno poroča Agenciji o svojem delu. 

Agencija lahko od združenja zahteva dodatne informacij0 

o delovanju združenja. 

7. Prepovedi In omejitve 

55. člen 

Pooblaščeni udeleženec ne sme opravljati poslov z vrednost- 
nimi papirji, ki bi lahko ogrozili stabilnost trga vrednostni11 

papirjev, predvsem pa ne sme: 
- opravljati navideznih poslov z vrednostnimi papirji z nam«* 
nom zavajanja investitorjev glede cen vrednostnih papirjev; 
- objavljati ali razširjati napačnih informacij z nameno"1 

spremembe cen vrednostnih papirjev; 
- neposredno ali posredno opravljati poslov z vrednostnim1 

papirji, ki so sprejeti v kotacijo na borzi, z namenom uravna- 
vanja ali utrjevanja cen vrednostnih papirjev, razen pri opraV' 
Ijanju poslov določenih na podlagi tretje alinee 39. člena teg8 

zakona. 
- posojati vrednostnih papirjev, ki so last strank, brez pisma* 
nega soglasja stranke. 

56. člen 

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

6. Obveščanje Agencije 

57. člen 

Borzno posredniška družba mora redno obveščati Agencij® 
o svojem finančnem stanju, statusnih spremembah, kapit®'* 
skih udeležbah v drugih pooblaščenih udeležencih, spf®" 
membah v lastništvu osnovnega kapitala ter o vsakem pojav 
plačilne nesposobnosti. 

58. člen 

Podrobnejši način obveščanja iz 57. člena določi Agencija 
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9. Poslovna skrivnost 

59. člen 

'Zaposleni pri pooblaščenih udeležencih morajo obdržati kot 
poslovno skrivnost informacije, ki jih pridobijo v zvezi z delom 
in ki še niso dostopne javnosti ter bi lahko vplivale na ceno 
vrednostnih papirjev. 

Pooblaščeni udeleženci morajo v svojih aktih zagotoviti varo- 
vanje poslovnih skrivnosti in preprečevanje zlorab poslovnih 
skrivnosti. Zagotoviti morajo tudi nadzor pretoka poslovnih 
skrivnosti znotraj in izven svojega poslovnega sistema. 

60. člen 

Agencija lahko od borzno posredniške družbe oziroma banke 
zahteva, da tekoče sestavlja seznam vrednostnih papirjev 
s podatki o izdajateljih, od katerih bi lahko pridobila informa- 
cije iz 59. člena tega zakona oziroma notranje informacije iz 
143. člena tega zakona. Takšen seznam mora biti objavljen 
v vseh oddelkih borzno posredniške družbe oziroma banke, 
v obliki in na način, kot ga določi uprava borzno posredniške 
družbe oziroma uprava banke. 

Vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni na seznam iz prvega 
odstavka, borzni posredniki, borzno posredniške družbe ozi- 
roma banke ne smejo priporočati strankam in jih tudi ne 
smejo kupovati ali prodajati za račun borzno posredniške 
družbe oziroma banke, v kateri so zaposleni. 

10. Nadzor 
61. člen 

Nadzor nad poslovanjem borzno posredniške družbe opravlja 
Agencija. Agencija opravlja nadzor tudi nad poslovanjem 
bank v zvezi s posli iz prvega odstavka 39. člena tega zakona. 

Agencija lahko brez omejitev pregleduje knjige, spise in 
druge dokumente borzno posredniške družbe in banke, ki se 
nanašajo na posle iz prvega odstavka 39. člena tega zakona. 

Za izvajanje posameznih nalog v zvezi z nadzorom iz drugega 
odstavka lahko Agencija zadolži borzo, združenje pooblašče- 
nih udeležencev ali drugo pravno osebo. 

62. člen 

Pri opravljanju nadzora iz 61. člena lahko Agencija zahteva: 
- poročila in informacije o poslovnih zadevah borzno posred- 
niške družbe oziroma banke; 
~ poročilo o reviziji in dodatne informacije o opravljeni revi- 
ziji borzno posredniške družbe oziroma banke; 
~ izredne preglede borzno posredniške družbe oziroma 
banke. 

63. člen 

^e Agencija pri opravljanju nadzora oziroma pregledu iz 61. 
'n 62. člena tega zakona ugotovi nepravilnosti pri poslovanju 
z vrednostnimi papirji ali nepravilnosti pri vodenju poslovnih 
knjig, izda odredbo, s katero naloži, da se ugotovljene nepra- 
vilnosti odpravijo. V odredbi določi rok, v katerem je borzno 
Posredniška družba oziroma banka dolžna odpraviti po- 
manjkljivosti. 

Borzno posredniška družba oziroma banka je dolžna v roku iz 
prvega odstavka odpraviti ugotovljene pomanjkljivosti in 
Agenciji dostaviti poročilo, v katerem opiše ukrepe za 
odpravo pomanjkljivosti. Poročilu je potrebno priložiti listine 
in druge dokaze, iz katerih izhaja, da so bile ugotovljene 
Pomanjkljivosti odpravljene. 

64. člen 

če se pri opravljanju nadzora ugotovi, da borzno posredniška 
^ružba huje krši predpise o poslovanju z vrednostnimi papirji, 
lahko Agencija z odredbo iz 63. člena tega zakona tudi: 

- popolnoma ali delno prepove borzno posredniški družbi 
opravljanje posameznih poslov; 
- trajno ali začasno prepove borzno posredniški družbi 
opravljanje posameznih poslov; 
- javno objavi, da borzno posredniška družba krši predpise 
o poslovanju z vrednostnimi papirji; 

65. člen 

Agencija odvzame borzno posredniški družbi dovoljenje za 
opravljanje poslov z vrednostnimi papirji v naslednjih pri- 
merih: 
- če borzno posredniška družba huje krši predpise o poslova- 
nju z vrednostnimi papirji; 
- če borzno posredniška družba ne začne poslovati v 12 
mesecih od izdaje dovoljenja ali prekine poslovanje za več kot 
6 mesecev; 
- če je bilo dovoljenje pridobljeno z navajanjem neresničnih 
podatkov; 
- če borzno posredniška družba ne izpolnjuje pogojev za 
nadaljnje poslovanje. 

66. člen 

Če iz podatkov, s katerimi Agencija razpolaga, izhaja uteme- 
ljen sum, da je podan kateri od razlogov za odvzem dovolje- 
nja, izda odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja. 

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

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

Zoper odredbo iz prvega odstavka tega člena ni posebne 
pritožbe. 

67. člen 

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

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

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

68. člen 

Agencija mora odločiti o odvzemu dovoljenja v roku 30 dni od 
prejema izjave iz 67. člena tega zakona oziroma od izteka roka 
za takšno izjavo. 

Agencija sme odločati o odvzemu dovoljenja samo zaradi 
tistih dejanj, ravnanj ali okoliščin, zaradi katerih je izdala 
odredbo o začetku postopka za odvzem dovoljenja, in samo 
na podlagi tistih listin in drugih dokazov, ki so bili navedeni 
v odredbi o začetku postopka, in ki jih je izjavi iz 67. člena 
tega zakona priložila borzno posredniška družba. 

69. člen 

Agencija ustavi postopek za odvzem dovoljenja: 
- če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 68. člena 
zaključi, da dejanje, ravnanje oziroma okoliščine, zaradi kate- 
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rih je izdala odredbo o začetku postopka za odvzem dovolje- 
nja, nimajo znakov razloga za odvzem dovoljenja, ali 
- če na podlagi dokazov iz drugega odstavka 68. člena 
zaključi, da ni dokazano, da je borzno posredniška družba 
storila dejanje, oziroma da so podane okoliščine, zaradi kate- 
rih je izdala odredbo o začetku postopka za odvzem dovo- 
ljenja. 

70. člen 

Izrek odločbe o odvzemu dovoljenja mora obsegati: 
- odločitev o odvzemu dovoljenja, z označbo številke in 
datuma izdaje dovoljenja; 
- firmo in sedež borzno posredniške družbe, ki ji je dovolje- 
nje odvzeto; 
- določen opis dejanja, ravnanj ali okoliščin, ki so razlog za 
odvzem dovoljenja, 

Odločba o odvzemu dovoljenja mora biti obrazložena. 

71. člen 

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

Agencija javno objavi ugotovitve in ukrepe iz prejšnjega od- 
stavka. 

72. člen 

Stroški nadzora bremenijo borzno posredniško družbo ozi- 
roma banko, pri kateri se opravlja nadzor, v kolikor se ugoto- 
vijo nepravilnosti pri poslovanju. 

IV. BORZA VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

1. Status In dejavnosti 

73. člen 

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

74. člen 

Borza opravlja naslednje dejavnosti: 
- organiziranje povezovanja ponudbe in povpraševanja 
v prometu z vrednostnimi papirji; 
- informiranje o ponudbi, povpraševanju, tržni vrednosti in 
drugih podatkih o vrednostnih papirjih; 
- ugotavljanje in objavljanje tečajev vrednostnih papirjev. 

V zvezi s prvim odstavkom borza opravlja tudi druge naloge, 
za katere jo zadolži Agencija. 

75. člen 

Delavci borze ne smejo biti člani organov borzno posredni- 
ških družb, bank in izdajateljev, katerih vrednostni papirji 
kotirajo na borzi in tudi ne smejo opravljati nalog za te pravne 
osebe. 

2. Ustanovitev 
76. člen 

Borzo lahko ustanovijo borzno posredniške družbe in banke, 
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 

77. člen 

Za ustanovitev borze je potrebno dovoljenje Agencije. 

Agencija izda dovoljenja za ustanovitev borze, če ugotovi da 
ustanovitelji zagotavljajo pogoje za delovanje borze določene 
s tem zakonom in da je ustanovitev borze v interesu razvoja in 
delovanja trga vrednostnih papirjev. 

78. člen 

Borza ima statut, v katerem sta določena organizacija in način 
poslovanja borze. 

Statut in druge splošne akte borze potrjuje Agencija. 

79. člen 

Borza se vpiše v sodni register. 

V sodni register se ne sme vpisati ime borza vrednostnih 
papirjev oziroma izpeljanka iz te besede kot sestavni del firme 
pravne osebe, ki nima položaja borze po tem zakonu. 

3. Osnovni kapital 

80. člen 

Osnovni kapital borze, ki znaša najmanj 10.000.000 tolarjev je 
razdeljen na navadne delnice istega razreda, ki se glasijo na 
ime. 

Delnice borze ne smejo biti sprejete v kotacijo na borzi. 

81. člen 

Na borzi lahko poslujejo le pooblaščeni udeleženci (v nadalj- 
njem besedilu: člani borze). 

Delničarji borze so lahko le borzno posredniške družbe in 
banke, ki so člani borze. 

Vsi člani borze, razen Republike Slovenije in Banke Slovenije 
imajo enako število delnic borze, ki jih ne smejo prenašati na 
drugega, razen ob prenehanju članstva na borzi. 

Ob prenehanju članstva na borzi mora član deponirati delnice 
borze do njihove prodaje in iz teh delnic ne more več izvrše- 
vati nikakršnih pravic. 

4. Članstvo 

82. člen 

O sprejemanju novih članov borze odloča organ borze, dolo- 
čen s statutom borze. 

Organ borze iz prejšnjega odstavka mora sprejeti za člana 
borze pooblaščenega udeleženca, ki izpolnjuje naslednje po- 
goje: 
- da ima dovoljenje za opravljanje poslov v zvezi z nakupova- 
njem in prodajanjem vrednostnih papirjev iz 47. člena tega 
zakona; 
- da je pri klirinško-depotni družbi vplačal znesek v var- 
nostni sklad po 120. členu tega zakona, ki predstavlja jamstvo 
za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajo iz poslov, sklenjenih 
na borzi; 
- da ima na razpolago zadostno količino sredstev za odkup 
ustreznega števila delnic borze; 
- da izpolnjuje druge pogoje, ki jih lahko določi borza. 

Določbe tega člena se ne uporabljajo za Republiko Slovenijo 
in za Banko Slovenije. 

83. člen 

Organ borze iz 82. člena mora o odločitvi o zahtevi za sprejem 
v članstvo na borzi pismeno obvestiti pooblaščenega udele- 
ženca, ki je vložil zahtevo, najpozneje v osmih dneh po odlo- 
čitvi. 

Proti odločitvi pristojnega organa borze o zahtevi za sprejem 
v članstvo na borzi lahko pooblaščeni udeleženec vloži ugo- 
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vor pri Agenciji najpozneje v petnajstih dneh, ko mu je bilo 
vročeno obvestilo o odločitvi. 

0 ugovoru iz prejšnjega odstavka Agencija odloči z odločbo. 

£• Opravljanje poslov 

84. člen 

2 vrednostnimi papirji, ki so bili sprejeti v kotacijo na borzi, 
lahko poslujejo le člani borze na borznem sestanku ali na 
drug način, v skladu s statutom in drugimi splošnimi akti 
borze (v nadaljnjem besedilu: borzni posli). 

85. člen 

Člani borze plačujejo borzi provizijo od sklenjenih borznih 
poslov po tarifi, ki jo določi borza. 

86. člen 

V kotacijo na borzi so lahko sprejeti le vrednostni papirji, ki so 
v celoti vplačani, neomejeno prenosljivi in ki glede na poslo- 
vanje izdajatelja in lastnosti vrednostnih papirjev izpolnjujejo 
Pogoje, ki jih določi borza. 

Borza določi pogoje iz prejšnjega odstavka za posamezne 
vrste kotacij zlasti glede na: 
~ kapital izdajatelja; 
~ obdobje poslovanja izdajatelja; 
~ skupno nominalno ali tržno vrednost izdanih vrednostnih 
Papirjev, na katere se nanaša zahteva za kotacijo na borzi; 
~ število oseb, ki imajo v lasti vrednostne papirje, na katere se 
nanaša zahteva za kotacijo na borzi (razpršenost vrednostnih 
Papirjev). 

87. člen 

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

Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti: 
~ dve kopiji osnutka prospekta za kotacijo; 
~ dokumentacijo, ki jo določi borza. 

88. člen 

pristojni organ borze ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za 
kotacijo na borzi in da je prospekt za kotacijo sestavljen 
v skladu s predpisi, mora sprejeti vrednostni papir v kotacijo 
na borzi. 

Pristojni organ borze mora sprejeti odločitev iz prvega 
odstavka najpozneje v 30 dneh po prejemu zahteve za kota- 
cijo na borzi. 

89. člen 

Pristojni organ borze mora o odločitvi o zahtevi za sprejetje 
yrednostnega papirja v kotacijo na borzi pismeno obvestiti 
lzdajatelja, ki je vložil zahtevo najpozneje v osmih dneh po 
odločitvi. 

Proti odločitvi pristojnega organa borze o zahtevi za sprejetje 
vrednostnega papirja v kotacijo na borzi lahko izdajatelj vloži 
u9ovor pri Agenciji v roku 15 dni po dnevu, ko mu je bilo 
Vfočeno obvestilo o odloči kotacijo na borzi lahko izdajatelj 
vloži ugovor pri Agenciji v roku 15 dni po dnevu, ko mu je bilo 
vročeno obvestilo o odločitvi. 

O ugovoru iz drugega odstavka odloči Agencija z odločbo. 

90. člen 

Borza mora odločitev o sprejetju vrednostnega papirja v kota- 
cijo na borzi objaviti v prostorih borze in v dnevno informativ- 
nem časopisju, najpozneje osem dni po odločitvi o zahtevi za 

sprejetje vrednostnega papirja v kotacijo na borzi. 

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

91. člen 

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

92. člen 

Borza lahko umakne posamezni vrednostni papir iz kotacije 
in o tem predhodno obvesti Agencijo, če: 
- se z vrednostnim papirjem na borzi ne posluje več kot šest 
mesecev; 
- izdajatelj vrednostnega papirja ali vrednostni papir ne 
izpolnjujeta pogojev za kotacijo na borzi ali, če je to potrebno 
za zaščito investitorjev; 
- drugih primerih določenih v splošnih aktih borze. 

Ne glede na določbe prvega odstavka mora borza na zahtevo 
Agencije začasno ali trajno umakniti posamezni vrednostni 
papir iz kotacije na borzi, če Agencija ugotovi, da bi lahko 
nadaljnje poslovanje z določenim vrednostnim papirjem na 
borzi resneje ogrozilo delovanje trga vrednostnih papirjev. 

93. člen 

Izdajatelj, katerega delnice so bile sprejete v kotacijo na borzi, 
mora najpozneje v treh mesecih po končanem polletnem 
obračunskem obdobju objaviti polletno poročilo o svojem 
poslovanju. 

Polletno poročilo vsebuje minimalne podatke o poslovnem 
izidu z obrazložitvijo, navedbo sprememb podatkov, ki so 
vsebovani v prospektu in druge podatke, ki jih določi Agen- 
cija. 

94. člen 

Polletno poročilo mora biti objavljeno v dnevno-informativ- 
nem časopisju ali v obliki brošure, ki je brezplačno na voljo na 
mestih, ki morajo biti navedena v oglasu. 

Poročilo iz prvega odstavka mora izdajatelj pred objavo 
posredovati borzi in Agenciji. 

6. Prospekt, ki se objavi pri sprejetju vrednostnih papirjev 
v kotacijo na borzi 

95. člen 

Izdajatelj, katerega vrednostni papir je bil sprejet v kotacijo na 
borzi, mora objaviti prospekt za kotacijo na borzi. 

Prospekt za kotacijo na borzi mora vsebovati podatke iz 13. 
člena tega zakona, ki morajo biti tekoče ažurirani, in ki omo- 
gočajo investitorjem vpogled v pravni položaj izdajatelja, nje- 
gov finančni položaj in oceno poslovnih možnosti izdajatelja 
ter v pravice, ki izhajajo iz vrednostih papirjev. 

96. člen 

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

97. člen 

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

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

7. Ugotavljanje tečaja vrednostnih papirjev 

99. člen 

Tečaje vrednostnih papirjev, ki so bili sprejeti v kotacijo na 
borzi, ugotavlja in objavlja borza. 

8. Obveščanje Agencije in omejitve 

100. člen 

Borza mora obveščati Agencijo: 
- o opravljenih poslih z vrednostnimi papirji na borzi; 
- o vloženih zahtevah za sprejem v članstvo na borzi, o spre- 
jemu članov na borzo in o prenehanju članstva na borzi; 
- o vloženih zahtevah za sprejem vrednostnih papirjev v kota- 
cijo na borzi, o sprejemu vrednostnih papirjev v kotacijo na 
borzi ter o umiku vrednostnih papirjev iz kotacije na borzi; 
- o nameravanem povečanju osnovnega kapitala borze. 

Podrobnejši način obveščanja določi Agencija. 

9. Nadzor 
101. člen 

Nadzor nad poslovanjem borze opravlja Agencija. 

102. člen 

Pri opravljanju nadzora nad poslovanjem borze lahko Agen- 
cija zahteva: 
- poročila in informacije o poslovnih zadevah borze; 
- poročilo o reviziji in dodatne informacije o opravljeni revi- 
ziji borze; 
- izredne preglede borze; 
- spremembo ali dopolnitev statuta ali drugega splošnega 
akta borze. 

103. člen 

Če se pri opravljanju nadzora ugotovi, da borza huje krši 
predpise o poslovanju z vrednostnimi papirji, lahko Agencija 
sprejme naslednje ukrepe: 
- popolnoma ali delno prepove opravljanje dejavnosti borze; 
- začasno prepove sklepanje poslov z določenim vrednost- 
nim papirjem na borzi; 

104. člen 

Stroški nadzora bremenijo borzo, kadar se pri opravljanju 
nadzora ugotovijo nepravilnosti pri poslovanju borze. 

V. TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI IZVEN BORZE 

105. člen 

Posle z vrednostnimi papirji, ki niso bili sprejeti v kotacijo na 
borzi, opravljajo pooblaščeni udeleženci izven borze. 

106. člen 

Pooblaščeni udeleženec mora obveščati Agencijo ali drugo 
pravno osebo, ki jo določi Agencija, o vseh sklenjenih poslih, 
z vrednostnimi papirji, ki niso bili sprejeti v kotacijo na borzi, 
in sicer najpozneje naslednji delovni dan po sklenitvi posla. 

Podrobnejši način obveščanja iz prvega odstavka tega člena 
določi Agencija. 

107. člen 

Agencija oziroma pravna oseba iz 106. člena tega zakona 

mora na podlagi podatkov, prejetih na podlagi 106. člena tega 
zakona, ugotavljati in javno objavljati tečaje vrednostnih pa- 
pirjev. 

VI. PORAVNAVANJE OBVEZNOSTI NA PODLAGI 
SKLENJENIH POSLOV IN ZBIRNA HRAMBA VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 

1. Splošne določbe 
108. člen 

Ugotavljanje in poravnavanje obveznosti na podlagi sklenje- 
nih poslov z vrednostnimi papirji in zbirna hramba vrednost- 
nih papirjev se opravlja pri organizaciji, ki se organizira kot 
delniška družba (v nadaljnjem besedilu: (klirinško-depotna 
družba). 

Klirinško-depotna družba lahko opravlja posle iz prvega 
odstavka le za pooblaščene udeležence, sklade ustanovljene 
po posebnem zakonu in druge pravne osebe, ki jih določi 
Agencija. 

109. člen 

Delničarji klirinško-depotne družbe so lahko le pravne osebe 
iz drugega odstavka 108. člena tega zakona. 

Razen Republike Slovenije in Banke Slovenije ima lahko 
posamezni delničar iz prejšnjega odstavka v lasti posredno aH 
neposredno največ 10% vseh delnic klirinško-depotne 
družbe. 

110. člen 

Klirinško-depotna družba lahko izda samo navadne imenske 
delnice istega razreda. 

Delnice klirinško-depotne družbe ne smejo biti sprejete 
v kotacijo na borzi. 

111. člen 

Za poslovanje klirinško-depotne družbe je potrebno dovolje- 
nje Agencije. 

Agencija izda dovoljenje iz prvega odstavka, če ugotovi, da so 
izpolnjeni pogoji, ki jih za poslovanje klirinško-depotne 
družbe določa ta zakon in predpisi, ki urejajo izdajo vrednost- 
nih papirjev v nematerializirani obliki. 

112. člen 

Statut in druge splošne akte klirinško-depotne družbe, k' 
urejajo njeno poslovanje, potrjuje Agencija. 

113. člen 

Delavci klirinško-depotne družbe, ki imajo pri svojem delu 
vpogled v poslovanje z vrednostnimi papirji, ne smejo bi" 
člani organov borzno posredniških družb oziroma bank i" 
tudi ne smejo opravljati nalog za te družbe oziroma banke. 

114. člen 

Podrobnejši način poravnavanja obveznosti pooblaščenih 
udeležencev na podlagi sklenjenih poslov določi klirinško- 
depotna družba v sodelovanju z borzo. 

115. člen 

Za opravljanje storitev klirinško-depotne družbe plačujejo 
pravne osebe, določene z drugim odstavkom 108. člena, kit' 
rinško-depotni družbi nadomestila po tarifi, ki jo določi ta 
družba. 

116. člen 

Pooblaščenemu udeležencu, ki ne izpolnjuje obveznosti 
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glede poravnavanja obveznosti na podlagi sklenjenih poslov 
z vrednostnimi papirji ali ki krši splošne akte, ki urejajo 
Poslovanje klirinško-depotne družbe, lahko klirinško-depotna 
družba v soglasju s Agencijo začasno ali trajno prepove 
nadaljnje poravnavanje obveznosti preko klirinško-depotne 
družbe. 

2. Plačevanje denarnih obveznosti 

117. člen 

Pooblaščeni udeleženci plačujejo denarne obveznosti na 
Podlagi sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji preko poseb- 
nih računov denarnih sredstev pri organizaciji za plačilni 
promet. 

118. člen 

Organizacija za plačilni promet mora opraviti prenos denar- 
nih sredstev na podlagi sklenjenih poslov z vrednostnimi 
Papirji v skladu z obvestilom, ki ga pridobi od klirinško- 
depotne družbe. 

Organizacija za plačilni promet mora obveščati klirinško- 
depotno družbo in pooblaščenega udeleženca o stanju na 
njegovem računu. 

119. člen 

Pooblaščeni udeleženec je na posebnem denarnem računu 
Pri organizaciji za plačilni promet dolžan zagotoviti zadostno 
britje za plačilo svojih denarnih obveznosti na podlagi skle- 
njenih poslov. 

120. člen 

Klirinško-depotna družba oblikuje varnostni sklad. Varnostni 
sklad sestavljajo vplačila pooblaščenih udeležencev. 

'2 sredstev varnostnega sklada poravna klirinško-depotna 
družba obveznost pooblaščenega udeleženca, kadar na nje- 
SJOvem posebnem računu pri organizaciji za plačilni promet ni 
dovolj sredstev. 

Način in višino vplačila posameznega pooblaščenega udele- 
ženca v varnostni sklad določi klirinško-depotna družba. 

121. člen 

Pooblaščeni udeleženec, katerega obveznost je bila plačana 
lz varnostnega sklada po 120. členu tega zakona, mora v var- 
nostni sklad vplačati znesek, ki je bil uporabljen za poravnavo 
njegovih obveznosti, skupaj z nadomestilom za uporabo var- 
nostnega sklada. 

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

'• Zbirna hramba in prenos vrednostnih papirjev 

122. člen 

klirinško-depotna družba mora hraniti vrednostne papirje 
vsakega pooblaščenega udeleženca in drugih pravnih oseb 
* navzven razpoznavno oznako, ločeno od svojih vrednostnih 
Papirjev, vrednostnih papirjev drugih pooblaščenih udeležen- 
cev in pravnih oseb določenih z drugim odstavkom 108. člena 
,e9a zakona. 

123. člen 

Ne glede na 122. člen tega zakona lahko klirinško-depotna 
družba oblikuje zbirni depozit za hranjenje istovrstnih vred- 
nostnih papirjev, ki se lahko med seboj nadomeščajo. 

124. člen 

Vsakemu pooblaščenemu udeležencu, ki ima deponirane 

istovrstne vrednostne papirje iz 123. člena tega zakona, pri- 
pada sorazmerni delež na zbirnem depozitu. 

Delež iz prvega odstavka se določi v sorazmerju z nominalno 
vrednostjo vrednostnega papirja, ki ga ima pooblaščeni ude- 
leženec v zbirnem depozitu, glede na skupno nominalno 
vrednost vseh deponiranih istovrstnih vrednostnih papirjev 
v zbirnem depozitu. 

125. člen 

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

126. člen 

Vrednostni papirji, ki so javno ponujeni, se hranijo pri klirin- 
ško-depotni družbi. 

127. člen 

Klirinško-depotna družba ne sme posojati shranjenih vred- 
nostnih papirjev. 

128. člen 

Klirinško-depotna družba mora skrbeti za hrambo vrednost- 
nih papirjev s skrbnostjo, ki se zahteva od depozitarja za 
plačilo, in za pooblaščenega udeleženca storiti vse, kar je 
potrebno za varovanje in uveljavljanje njegovih pravic iz vred- 
nostnih papirjev. 

Če se s pogodbo o deponiranju pogodbeni stranki nista 
drugače dogovorili, je klirinško-depotna družba dolžna za 
račun pooblaščenega udeleženca vnovčevati zapadle obresti, 
glavnico in druge pravice iz vrednostnih papirjev in sicer 
takoj, ko zapadejo v plačilo. 

Klirinško-depotna družba mora takoj dati pooblaščenemu 
udeležencu na razpolago vsa sredstva, ki jih je za njegov 
račun pridobila pri izvrševanju pravic iz vrednostnega papirja. 

129. člen 

Klirinško-depotna družba sme hraniti vrednostne papirje tudi 
pri drugem depozitarju, pri čemer odgovarja za tako shranje- 
vanje vrednostnih papirjev, kot če bi jih hranila sama. 

130. člen ! 

Klirinško-depotna družba ne odgovarja za vrednostne papirje, 
shranjene pri drugem depozitarju, če je takšno hrambo pisno 
zahteval pooblaščeni udeleženec. 

131. člen 

Klirinško-depotna družba vodi na računih vrednostnih papir- 
jev stanje deponiranih vrednostnih papirjev posameznih poo- 
blaščenih udeležencev. 

132. člen 

Prenos vrednostnih papirjev, ki se hranijo pri klirinško-de- 
potni družbi, se opravi s preknjižbo na računih deponiranih 
vrednostnih papirjev pooblaščenih udeležencev. 

Klirinško-depotna družba mora zagotoviti enako stanje na 
računu vrednostnih papirjev, kot je stanje deponiranih vred- 
nostnih papirjev posameznega pooblaščenega udeleženca. 

133. člen 

Pooblaščeni udeleženec mora na računu vrednostnih papir- 
jev pri klirinško-depotni družbi, zagotoviti kritje z vrednost- 
nimi papirji, ki omogoča prenos vrednostnih papirjev na pod- 
lagi sklenjenih poslov. 
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134. člen 

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

135. člen 

Klirinško-depotna družba mora voditi evidenco o: 
- pooblaščenih udeležencih v zvezi z deponiranimi vrednost- 
nimi papirji; 
- vrsti, nominalnem znesku in številu deponiranih vrednost- 
nih papirjev in drugih značilnostih deponiranih vrednostnih 
papirjev; 
- izvršenih pravicah iz deponiranih vrednostnih papirjev; 
- spremembah stanj deponiranih vrednostnih papirjev. 

136. člen 

Klirinško-depotna družba najmanj mesečno poroča Agenciji 
o stanju deponiranih vrednostnih papirjev in o drugih podat- j 
kih v zvezi z vrednostnimi papirji, ki jih je dolžna voditi po tem i 
zakonu. ■ 

4. Vrednostni papirji, izdani v nematerializirani obliki 

137. člen 

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

V primeru iz prvega odstavka tega člena lahko Vlada Repu- 
blike Slovenije tudi odloči, da se smejo v nematerializirani 
obliki izdati samo vrednostni papirji določene vrste ali določe- 
nih izdajateljev. 

Vlada Republike Slovenije hkrati z odločitvijo iz prvega 
odstavka tega člena predpiše: 
- način izdaje vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki, 
- način prenosov vrednostnih papirjev, izdanih v nemateriali- 
zirani obliki, 
- način in postopke zamenjave že izdanih vrednostnih papir- 
jev z vrednostnimi papirji v nematerializirani obliki, 
- pogoje in omejitve dostopa do podatkov o imetnikih vred- 
nostnih papirjev, izdanih v nematerializirani obliki. 

S predpisom iz tretjega odstavka tega člena določi Vlada 
Republike Sovenije tudi pravno osebo, ki je pooblaščena za 
vodenje registra nematerializiranih vrednostnih papirjev kot 
centralne informatizirane baze, ter tehnične in druge pogoje 
za poslovanje z vrednostnimi papirji, izdanimi v nematerializi- 
rani obliki. 

5. Nadzor 

138. člen 

Nadzor nad poslovanjem klirinško-depotne družbe opravlja 
Agencija. 

Opravljanje posameznih nalog v zvezi z nadzorom iz prvega 
odstavka lahko Agencija poveri ustrezni strokovni organiza- 
ciji. 

139. člen 

Pri opravljanju nadzora nad poslovanjem klirinško-depotne 
družbe lahko Agencija zahteva: 
- potrebna poročila in informacije o poslovnih zadevah; 
- poročilo o opravljeni reviziji in dodatne informacije o oprav- 
ljeni reviziji; 
- spremembo splošnih aktov, ki urejajo njeno poslovanje. 

140. člen | 

Če se pri opravljanju nadzora ugotovi, da klirinško-depotna j 
družba krši predpise o poslovanju z vrednostnimi papiri1' ! 
lahko Agencija sprejme naslednje ukrepe: 
- popolnoma ali delno prepove delavcem s posebnimi po- ( 
oblastili opravljanje določenih poslov; 
- trajno ali začasno prepove opravljanje poslov po tem za- 
konu. 

141. člen 

Če se ugotovijo nepravilnosti pri poslovanju, bremenijo stro- 
ški nadzora klirinško-depotno družbo. 

VII. POSEBNE DOLOČBE O POSLOVANJU 
Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI 

142. člen 

Delničarji oziroma lastniki poslovnih deležev pravne oseb* 
člani uprave in nadzornega sveta, osebe, ki so zaposlene Prl 

pravni osebi, ali ki zanjo opravljajo določene posle 
pogodbi, osebe, ki imajo pri izvrševanju nalog poklica a' 
zaposlitve dostop do notranjih informacij ne smejo pridobi'1 

vrednostnih papirjev ali z njimi razpolagati na podlagi notra- 
njih informacij, ki so jih pridobili kot delničarji oziroma las'' 
niki poslovnih deležev oziroma pri opravljanju navedeni" 
funkcij in nalog. 

143. člen 
♦ 

Za notranjo informacijo po tem zakonu se šteje vsaka 
natančna informacija, ki se nanaša na enega ali več izdajate- 
ljev vrednostnih papirjev ali na enega ali več vrednostni'' 
papirjev, ki še ni postala dostopna javnosti, in ki bi, če p' 

.postala dostopna javnosti, verjetno imela pomembnejši vpllV 

na ceno vrednostnih papirjev. 

144. člen 

Oseba, ki je pridobila notranje informacije iz 143. člena tega 
zakona, ne sme teh informacij razkrivati tretjim osebam ali n° 
njihovi podlagi priporočati tretjim osebam pridobitve ali f8*' 
polaganja z vrednostnimi papirji. 

145. člen 

Agencija lahko določi, da morajo osebe, ki imajo v lasti veS 
kot 10% delnic, in člani uprave ter nadzornega sveta, delnj; 
ških družb, katerih delnice so bile javno ponujene in družb,K 

jim Agencija izda dovoljenje oziroma soglasje za poslovanj®' 
obveščati Agencijo o poslih z vrednostnimi papirji, ki so l'n 

opravili za svoj račun. 

Način obveščanja in podatke o poslih iz prvega odstavka te98 

člena določi Agencija. 

Podatki o poslih iz tega člena so javno dostopni na način, k1 

ga določi Agencija. 

146. člen 

Kadar posamezna oseba pridobi delnice posameznega izdaj«' 
telja, ki so bile sprejeta v kotacijo na borzi in zaradi tega 
skupno število delnic tega izdajatelja, katerih Imetnik je, Pre" 
seže 10%, 25%, 50% ali 75% vseh delnic izdajatelja, ki zago- 
tavljajo glasovalno pravico, mora o tem obvestiti izdajatelj^ 
Agencijo in borzo in sicer v sedmih dneh od dneva, ko J® 
izvedela ali bi morala izvedeti, da je imetnik takšnega števi|s 

delnic. 

Izdajatelj, ki je prejel obvestilo iz prvega odstavka, m°f! 

obvestilo javno objaviti v desetih dneh v dnevno-informati'j 
nem časopisju ali v prostorih borze. Če je izdajatelj objav 
obvestilo v prostorih borze, mora z oglasom v dnevno-in'0^ 
mativnem časopisju objaviti, da je celotno obvestilo obja* 
Ijeno na borzi. 
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prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporabljata tudi 
* primeru, ko oseba iz prvega odstavka tega člena odsvoji 
delnice, tako da se skupno število delnic izdajatelja, katerih 

. "letnik je, zniža pod 10%, 25%, 50% ali 75% vseh delnic 
'Klajatelja, ki zagotavljajo glasovalno pravico. 
V>M- AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

1- Položaj In naloge 

147. člen 

S tem zakonom se ustanovi Agencija za trg vrednostnih papir- 
jev, kot neodvisna organizacija. 
A9encija opravlja naloge določene s tem zakonom in zako- 
nom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje. 
p" opravljanju nalog iz drugega odstavka Agencija deluje 
J* lavnem interesu z namenom zaščite investitorjev in razvoja Ir9a vrednostnih papirjev. 

148. člen 

Agencija je pravna oseba. 

Sedež Agencije je v Ljubljani. 

149. člen 

Agencija ima statut, ki določa organizacijo in poslovanje 
Agencije. 

Svet Agencije sprejme statut Agencije, ki ga potrdi Državni 
*oor. 

150. člen 

Agencija ima pečat, na katerem sta ime »Agencija za trg 
"ednostnih papirjev« in grb Republike Slovenije. 

151. člen 

Agencija polletno poroča Državnemu zboru o stanju na trgu 
Vrednostnih papirjev. 

152. člen 

Agencija v potrditev predloži Državnemu zboru letno poročilo 
0 svojem delu. 

3- Organa Agencije 

153. člen 

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

Nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih imenuje Državni 
"Or za dobo štirih let. 

154. člen 

Strokovni svet sestavlja devet članov, od tega šest članov iz 
*rst neodvisnih strokovnjakov, predstavnik Banke Slovenije 
Predstavnik Ministrstva za finance in predstavnik Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj. 

155. člen 

Člane strokovnega sveta in predsednika strokovnega sveta iz 
*rst neodvisnih strokovnjakov imenuje Vlada Republike Slo- 
žnije za dobo štirih let. 

č'ani strokovnega sveta ne smejo biti pogodbeno vezani, 
zaposleni ali imeti lastniških deležev pravnih oseb, ki jim 
^9encija izdaja dovoljenje oziroma soglasje za poslovanje in ne smejo opravljati nalog v organih političnih organizacij. 

156. člen 

Direktorja Agencije imenuje Vlada Republike Slovenije za 
dobo štirih let. 

157. člen 

člani strokovnega sveta in delavci Agencije so dolžni varovati 
poslovno skrivnost, ki izhaja iz narave razmerja med Agencijo 
in tretjimi osebami, ter poslovno skrivnost, ki je določena 
s posebnimi predpisi tudi po prenehanju njihove dolžnosti 
oziroma delovnega razmerja. 

158. člen 

Direktor Agencije vodi poslovanje Agencije in organizira 
njeno delo. 

Nadzorni svet nadzira poslovanje Agencije. 

159. člen 

Kadar je v tem ali drugem zakonu določeno, da Agencija 
podrobneje uredi posamezna vprašanja, sprejme takšen akt 
strokovni svet. 

Kadar je v tem ali drugem zakonu določeno, da Agencija 
odloča o posamičnih zadevah, odloča o teh zadevah stro- 
kovni svet z odločbo ali z odredbo o ukrepu nadzora. 

160. člen 

Sklepi, odločbe in odredbe iz 159. člena tega zakona se 
objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, če Agencija 
tako določi, pa tudi v drugih sredstvih javnega obveščanja. 

3. Postopek odločanja Agencije o posamičnih zadevah 

3.1. Splošne določbe 

161. člen 

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

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

162. člen 

Agencija odloča o zadevah iz prvega odstavka 161. člena tega 
zakona v senatu, ki ga sestavljajo člani strokovnega sveta. 

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

Posamezna procesna dejanja, ki jih po določbah tega zakona 
opravlja predsednik senata, lahko opravi tudi strokovni dela- 
vec Agencije, če ga za opravilo teh dejanj pooblasti predsed- 
nik senata. 

163. člen 

Udeleženec v postopku je vložnik zahteve za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja (v nadaljevanju: vložnik zahteve). 

Udeleženec v postopku je tudi oseba, katere pravni interes 
utegne biti z odločbo Agencije prizadet, če svojo udeležbo 
v postopku priglasi s pisno vlogo. 

Vsak udeleženec nosi svoje stroške postopka. 
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3.2. Začetek postopka in predhodni preizkus zahteve 

164. člen 

Postopek se začne z vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja 
oziroma soglasja (v nadaljevanju: zahteva). 

Po uradni dolžnosti ali na zahtevo drugega pristojnega 
organa, začne Agencija postopek samo, kadar tako določa 
zakon. 

165. člen 

Zahteva mora obsegati: 
- firmo, sedež in enotno matično številko vložnika zahteve; 
- določen zahtevek za izdajo dovoljenja oziroma soglasja; 
- druge podatke, določene z zakonom. 

Zahtevi je potrebno priložiti listine, določene z zakonom in 
druge listine, iz katerih izhaja utemeljenost zahtevka za izdajo 
dovoljenja, ter dokaz o plačilu takse za odločitev o zahtevi. 

166. člen 

V postopku predhodnega preizkusa zahteve predsednik 
senata preizkusi ali so izpolnjene procesne predpostavke za 
odločanje o zahtevi: 
- ali je zahtevo vložila upravičena oseba, 
- ali zahteva obsega podatke, ki jih mora obsegati, 
- ali so zahtevi priložene predpisane listine, 
- ali je zahtevi priložen dokaz o plačilu takse oziroma nado- 
mestila za delo Agencije, 
- ali so izpolnjene druge procesne predpostavke, ki morajo 
biti izpolnjene za odločanje o vsaki vlogi. 

Če predsednik senata ugotovi, da procesne predpostavke za 
odločanje o zahtevi niso izpolnjene, gre pa za pomanjkljivosti, 
ki jih ni mogoče odpraviti, z odločbo zavrže zahtevo. 

Če predsednik senata ugotovi, da procesne predpostavke za 
odločanje o zahtevi niso izpolnjene in je pomanjkljivosti 
mogoče odpraviti, naloži vložniku z odredbo, da pomanjklji- 
vosti odpravi. V odredbi določi rok za odpravo pomanjkljivo- 
sti, ki ne sme biti krajši od osem dni in ne daljši kot petnajst 
dni. 

Če vložnik v primeru iz tretjega odstavka tega člena pomanjk- 
ljivosti v določenem roku ne odpravi, predsednik senata 
zavrže zahtevo. 

Zoper odredbo iz tretjega odstavka tega člena ni posebne 
pritožbe. 

3.3. Odločanje o zahtevku za Izdajo dovoljenja oziroma so- 
glasja 

167. člen 

Agencija odloči o zahtevku za izdajo dovoljenja oziroma 
soglasja praviloma na nejavni seji brez naroka. 

Ne gleda na prvi odstavek tega člena lahko predsednik senata 
razpiše narok, če presodi, da je to potrebno za razjasnitev ali 
ugotovitev odločilnih dejstev. 

Senat lahko tudi izven naroka zasliši udeležence v postopku 
in druge osebe, če meni, da je to potrebno za razjasnitev 
posameznih vprašanj ali ugotovitev odločilnih dejstev. 

168. člen 

O zahtevku za izdajo dovoljenja oziroma soglasja odloči 
Agencija z odločbo. 

Izrek odločbe obsega odločitev Agencije, s katero je ugodila 
zahtevku za izdajo dovoljenja oziroma soglasja, ali pa ga, 
zavrnila, in druge odločitve, ki jih mora po določbah tega 
zakona vsebovati odločba Agencije. 

Odločba mora biti obrazložena, če se z njo zavrne zahtevek za 
izdajo dovoljenja oziroma soglasja ali zavrže zahteva vložnika 
ali če se z njo odloči o zahtevkih udeležencev postopka, ki so 
si med seboj v nasprotju. Po potrebi je lahko obrazložena tud1 

v drugih primerih. 

3.4. Postopek s pritožbo zoper odločbo Agencije 

169. člen 

Zoper odločbo Agencije se lahko pritoži udeleženec postopka 
v roku osem dni od vročitve prepisa odločbe. 

O pritožbi zoper odločbo Agencije odloča Vrhovno sodišča 
v senatu petih sodnikov, ki po letnem razporedu dela Vrhov- 
nega sodišča odločajo o revizijah v gospodarskih sporih. 

V pritožbi ni dopustno navajati novih dejstev in predlagati 
novih dokazov. 

■ ' ■ ■ • »n 
170. člen 

Pritožba se vloži neposredno pri Vrhovnem sodišču. Agencija, 
je dolžna v roku treh dni po prejemu obvestila Vrhovnega 
sodišča o vloženi pritožbi, dostaviti Vrhovnemu sodišču spis 
v zadevi, v kateri je bila vložena pritožba. 

Postopek s pritožbo je hiter. 

Glede vprašanj v zvezi s vsebino pritožbe, razlogov, iz katerih 
se sme odločba izpodbijati, postopka s pritožbo, meja preiz- 
kusov odločbe Agencije in odločbe Vrhovnega sodišča o pf 
tožbi, ki v tem zakonu niso izrecno urejena, se smiselno 
uporabljajo določbe Zakona o pravdnem postopku o pritožbi 
zoper sodbo sodišča prve stopnje. 

171. člen 

Agencija v soglasju z Vlado Republike Slovenije izda tarifo, 
v kateri določi višino taks in nadomestil za odločanje o posa- 
meznih zadevah. 

4. Sredstva za delo 

172. člen 

Sredstva za delo Agencije se zagotavljajo: 
1. iz taks od izdanih dovoljenj za javno ponudbo vrednostni" 
papirjev; 
2. Iz taks od izdanih dovoljenj za opravljanje poslov borzno 
posredniških družb in iz taks od izdanih dovoljenj borzni"1 

posrednikom za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji; 
3. iz taks od izdanih dovoljenj za ustanovitev borze vrednost' 
nih papirjev; 
4. iz taks od izdanih dovoljenj za poslovanje klirinško-depotn« 
družbe; 
5. iz taks določenih na podlagi zakona o investicijskih skladi" 
in družbah za upravljanje; 
6. iz proračunskih sredstev Republike Slovenije; 
7. iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslova-^ 
njem; 

Od prihodkov iz prvega odstavka tega člena, razen iz prihod* 
kov po šesti točki, se izloči del v rezerve Agencije v višini, 
določeni s finančnim načrtom Agencije. 

Presežek prihodkov nad odhodki Agencije se usmeri v prora- 
čun Republike Slovenije. 

173. člen 

Strokovni svet mora najpozneje do 30. junija vsakega leta 
sprejeti letni obračun za prejšnje leto. 

Finančni načrt in letni obračun Agencije sprejme strokov"1 

svet, potrdi pa ju Državni zbor. 

Do sprejetja finančnega načrta Agencije se financiranje Age"' 
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cije izvaja po sklepu o začasnem financiranju, ki ga sprejme 
strokovni svet. 

174. člen 

Presežek odhodkov nad prihodki Agencije se krije iz rezerv 
Agencije, če pa sredstva rezerv ne zadostujejo, se presežek 
odhodkov krije iz proračuna Republike Slovenije. 

5. Nadzor 
175. člen 

Nadzor nad poslovanjem Agencije opravlja Državni zbor. 

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in 
učinkovito rabo sredstev Agencije opravlja računsko sodišče. 
Način vodenja računovodstva prepiše Ministrstvo za finance. 

<X. KAZENSKE DOLOČBE 

176. člen 

Izdajatelj ali njegov pooblaščeni zastopnik, ki zanj pripravlja 
In izvaja javno ponudbo, se kaznuje za gospodarski prestopek 
2 denarno kaznijo najmanj 5.000.000 tolarjev: 
1- če je izvedena javna ponudba brez dovoljenja Agencije (6. 
člen); 
2. če se izkaže, da je vsebina prospekta neresnična oziroma 

zavaja investitorja (13. člen); 
če izdajatelj ni objavil poziva za vpisovanje in vplačevanje 

vrednostnih papirjev v skladu s tem zakonom (1. odstavek 21. 
člena); 
5- če izdajatelj ne omogoči vpogleda v zadnje računovodske 
izkaze poslovanja, stautu oziroma ustanovitveni akt (2. odsta- 
vek 22. člena); 
S- če traja vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev dlje 
kot določa ta zakon (1. in 2. odstavek 23. člena). 
6. če izdajatelj ne objavi podatkov o vpisanih in vplačanih 
Vrednostnih papirjih v roku, določenim s tem zakonom (4. 
odstavek 23. člena); 

če se po končani javni ponudbi vpisuje, vplačuje ali kako 
drugače razpolaga z vrednostnimi papirji, ki niso bili vpisani 
ali vplačani v predpisanem roku (25. člen); 
8 če pravna oseba iz 18. člena tega zakona po končani javni 
Ponudbi ne pošlje Agenciji podatkov za register izdanih vred- 
nostnih papirjev na podlagi javne ponudbe (3. odstavek 23. 
člena); 
9- če izdajatelj, ki je izvedel javno ponudbo, ne objavi revidira- 
nega letnega poročila o svojem poslovanju (27. člen). 

2 denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se za gospodarski 
Prestopek kaznuje tudi odgovorna oseba oziroma pooblaš- 
čeni zastopnik, ki stori dejanje iz prejšnjih odstavkov. 

177. člen 

2 denarno kaznijo najmanj 5.000.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek pravna oseba, pri kateri poteka vpiso- 
vanje in vplačevanje vrednostnih papirjev na podlagi javne 
Ponudbe, če vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev 
ne poteka v skladu s prospektom in določbami, ki urejajo 
vpisovanje in vplačevanje vrednostnih papirjev na podlagi 
javne ponudbe (18. člen). 

2 denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se za gospodarski 
Prestopek kaznuje tudi odgovorna oseba v pravni osebi, ki 
stori dejanje iz prejšnjega odstavka. 

178. člen 

2 denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek pooblaščeni udeleženec, če pri njemu 
opravlja posle z vrednostnimi papirji oseba, ki nima opravlje- 
nega posebnega strokovegan izpita (48. člen). 

179. člen 

2 denarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se kaznuje za 

gospodarski prestopek borzno posredniška družba in banka: 

1. če opravlja posle z vrednostnimi papirji, preden dobi dovo- 
ljenje (45. člen); 
2. če je pridobljeno dovoljenje za opravljanje poslov na pod- 
lagi zahteve, ki vsebuje neresnične podatke in neresnično 
dokumentacijo (46. člen); 
3. če ne vodi knjige naročil ali če te knjige ne vodi v skladu 
s tem zakonom (50. člen); 
4. če opravlja posle z vrednostnimi papirji, ki bi lahko ogrozili 
stabilnost trga vrednostnih papirjev (55. člen); 
8. če ne obvešča Agencije v skladu s tem zakonom (57., 58. 
člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se za gospodarski 
prestopek kaznuje tudi odgovorna in druga fizična oseba 
zaposlena pri pooblaščenem udeležencu, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

180. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek ustanovitelj, ki ustanovi borzo, ne da 
bi imel dovoljenje Agencije (77. člen); 

181. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se za gospodar- 
ski prestopek kaznuje borza, če ne obvešča Agencije v skladu 
s tem zakonom (102. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se za gospodarski 
prestopek kaznuje odgovorna oseba borze, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

182. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 5,000.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek izdajatelj: 
1. če ne objavi polletnega poročila (93. in 94. člen); 
2. če objavljeni prospekt za kotacijo ne vsebuje predvidenih 
podatkov ali so podatki neresnični (2. odstavek 95. člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek tudi odgovorna oseba pri izdajatelju, 
ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka tega člena. 

183. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek oseba iz 142. člena tega zakona, če ne 
obvesti Agencije o posliA z vrednostnimi papirji, ki jih je 
dolžna sporočiti Agenciji (145. člen). 

184. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek pravna oseba, če ne obvesti izdajate- 
lja, Agencijo ali borzo v skladu s tem zakonom (146. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se za gospodarski 
prestopek kaznuje tudi odgovorna oseba v organizaciji, ki 
stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 450.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega 
člena. 

X. PREHODNE DOLOČBE 

185. člen 

Določbe tega zakona se ne nanašajo na certifikat po zakonu 
o vrednostnih papirjih (Uradni list SFRJ, št. 64/89 in 29/90). 

186. člen 

Vlada Republike Slovenije zagotovi finančne, tehnične in 
druge materialne pogoje za delo Agencije. 
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Agencija prične z opravljanjem nalog, ko Vlada Republike 
Slovenije imenuje člane strokovnega sveta. 

Do imenovanja članov strokovnega sveta opravlja naloge 
Agencije Ministrstvo za finance. Pri odločanju o pravicah in 
obveznostih oseb odloča Ministrstvo za finance po zakonu 
o splošnem upravnem postopku. 

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

187. člen 

Postopki za izdajo vrednostnih papirjev, ki tečejo na dan 
uveljavitve tega zakona, se končajo po predpisih, ki se upo- 
rabljajo do uveljavitve tega zakona. 

188. člen 

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

189. člen 

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

S prosto prenosljivimi delnicami iz prvega odstavka tega 
člena lahko oganizirano trgujejo samo pooblaščeni udele- 
ženci. 

190. člen 

Ne glede na šesti odstavek 11. člena tega zakona lahko do 
31.12.1995 revidirajo računovodske izkaze izdajatelja za 
potrebe javne ponudbe vsi revizorji. Seznam revizorjev iz 
šestega odstavka 11. člena tega zakona pa določi Agencija po 
31.12.1995. 

191. člen 

Obstoječe organizacije, ki se ukvarjajo s poslovanjem z vred- 
nostnimi papirji, morajo svojo organizacijo, poslovanje in 
splošne akte uskladiti s tem zakonom ter pridobiti dovoljenje 
za opravljanje poslov najpozneje do 31.12.1994. 

Organizacije, ki ne opravijo uskladitve in ne pridobijo dovolje-' 
nja za opravljanje poslov v roku iz prvega odstavka, morajo po 
preteku navedenega roka prenehati z opravljanjem poslov 
z vrednostnimi papirji po tem zakonu. Te dejavnosti izbriše iz 
registra sodišče po uradni dolžnosti ali na zahtevo Agencije.. 

192. člen 

Ne glede na tretji odstavek 43. člena tega zakona smejo 
banke, ki sestavljajo bančno skupino, opravljati posle iz' 
prvega odstavka 39. člena tega zakona do 31.12.1995. 

193. člen 

Ljubljanska borza d.d., Ljubljana mora uskladiti svoje splošne' 
akte, ki urejajo njeno poslovanje, razen določb o članstvu in 
lastništvu, s tem zakonom najpozneje v treh mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 

Obstoječi delničarji Ljubljanske borze d.d., Ljubljana morajo 
prenesti delnice borze na člane borze, ki so delničarji borze 
v skladu z določbami 81. člena tega zakona, najpozneje do 31. 
marca 1995. 

194. člen 
Agencija izda dovoljenje Ljubljanski borzi d.d. Ljubljana na 
podlagi 77. člena tega zakona, če ugotovi, da je uskladila 
svojo organizacijo, poslovanje in splošne akte s tem zakonom 
v skladu z določbami iz 193. člena tega zakona. 

Če Ljubljanska borza d.d. ne uskladi svoje organizacije, 
poslovanja in splošnih aktov z določbami 193. člena, ne more 
opravljati dejavnosti borze po tem zakonu. 

195. člen ^ 

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

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

196. člen 

Izdajatelji vrednostnih papirjev, ki so bili sprejeti v kotacijo na 
Ljubljanski borzi d.d. Ljubljana do uveljavitve tega zakona, 
razen Republike Slovenije in Banke Slovenije morajo objaviti 
prospekt za kotacijo na borzi iz 95. člena tega zakona in 
izpolniti zahteve za sprejem v kotacijo na borzi po tem 
zakonu, najpozneje do 30. septembra 1994. 

Če izdajatelj iz prejšnjega odstavka ne objavi prospekta za 
kotacijo na borzi do roka iz prvega odstavka mora borza 
umakniti takšen vrednostni papir iz kotacije na borzi. 

197. člen 

Agencija potrjuje provizijo od sklenjenih poslov, ki jo plaču- 
jejo člani borze na podlagi 85. člena tega zakona, dokler člani 
borze ne postanejo delničarji borze v skladu s tretjim odstav- 
kom 81. člena tega zakona. 

198. člen 

Določbe drugega odstavka 109. člena tega zakona glede 
števila delnic klirinško-depotne družbe, ki jih imajo pooblaš- 
čeni udeleženci, se lahko pričnejo uporabljati eno leto po 
pričetku dela klirinško-depotne družbe. 

199. člen 

Varnostni sklad na podlagi 120. člena tega zakona se ne 
oblikuje pri klirinško-depotni družbi do 1. januarja 1996. 

200. člen 

Ne glede na 155. člen tega zakona imenuje Vlada Republike 
Slovenije ob ustanovitvi Agencije dva člana strokovnega sveta 
iz vrst neodvisnih strokovnjakov za dobo dveh let, dva člana 
za dobo štirih let in dva člana za dobo šestih let. 

XI. KONČNE DOLOČBE 

201. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, se prenehajo uporabljati: 
- določbe 2. do 8. člena in 43. do 48. člena zakona o vred- 
nostnih papirjih (Uradni list SFRJ, št. 64/89 in 29/90); 
- določbe zakona o trgu denarja in trgu kapitala (Uradni list 
SFRJ, št. 64/89). 

202. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 14. seji, dne 24. 
novembra 1993 opravil drugo obravnavo predloga zakona 
o trgu vrednostnih papirjev in sprejel amandmaje k predlogu 
zakona. Vladi Republike Slovenije je naložil, da pripravi pred- 
log zakona o trgu vrednostnih papirjev za tretjo obravnavo 
Državnega zbora. 

1- Sprejeti amandmaji k predlogu zakona o trgu vrednostnih 
papirjev In stališča Vlade Republike Slovenije: 

- k 3. členu; se spremeni tako, da se glasi: 
•Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske, dolo- 
čene v tem zakonu, če se spremeni razmerje tolarja proti 
ECU-ju po tečaju Banke Slovenije za več kot 10%.« 

Podpiramo amandma (skupine poslancev), ker natančneje 
ureja prilagoditev tolarskih zneskov glede na valutno raz- 
merje do ECU. 

- k 4. členu; drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
'Javna ponudba vrednostnih papirjev je na nedoločen krog 
oseb naslovljeno javno objavljeno vabilo k javnemu vpisu 
Prednostnih papirjev.« 

Podpiramo amandma (skupine poslancev), ki natančneje 
opredeljuje pravno naravo javne ponudbe v smislu povabila 
k ponudbi po 35. členu zakona o obligacijskih razmerjih. 

~ k 5. členu; v 1. odstavku se v 2. alinei besedilo -največ 
dvajsetim« zamenja z besedilom »največ tridesetim«. 

Podpiramo amandma (skupina poslancev), ki omogoča neko- 
liko večje število investitorjev pri tki. zaprti prodaji vrednost- 
nih papirjev. 

~ k 5. členu; v prvem odstavku se doda nova tretja alinea, ki 
se glasi: 
*- zamenjave vrednostnih papirjev zaradi pripojitve ali spoji-, 
tve družb, če vrednostni papirji teh družb niso bili javno 
Ponujeni;« 

Amandma (Vlada RS) omogoča lažjo izdajo vrednostnih 
Papirjev pri pripojitvi ali spojitvi družb. 

- k 19. členu; besede -z javno ponudbo« se nadomestijo 
* besedami -na podlagi javne ponudbe«. 

Amandma (Vlade RS) je redakcijske narave. 

- k 23. členu; besede »z javno ponudbo- se povsod v 23. 
členu nadomestijo z besedami -na podlagi javne ponudbe«. 

Amandma (Vlade RS) je redakcijske narave. 

- 27. členu; člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Izdajatelj vrednostnih papirjev, ki je uspešno izvedel posto- 
pek javne ponudbe, mora predložiti revidirano letno poročilo 
organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podat- 
kov, v 30 dneh po prejemu revizijskega poročila, najkasneje 
Pa v osmih mesecih po preteku poslovnega leta.« 

Amandma (Vlade RS) je racionalne narave, ker ne zavezuje 
izdajatelja, da javno objavlja letna poročila. 

~ k 27. členu; doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
•Izdajatelju dolžniških vrednostnih papirjev preneha obvez- 
nost predlaganja revidiranih letnih poročil na podlagi prvega 
odstavka tega člena, ko zapadejo celotne obveznosti iz vred- 
nostnega papirja.' 

Podpiramo amandma (matični odbor), ki omogoča izdajatelju 
dolžniških vrednostnih papirjev objavo oz. predlaganje poro- 
čil samo do dospelosti obveznosti iz vrednostnega papirja. 

~ k 29. členu; v drugem odstavku se beseda »člena« nadome- 
sti z besedo »odstavka«. 

Podpiramo amandma (matični odbor), ki je redakcijske na- 
rave. 

- k 39. členu; se črtata besedi »poleg izdajatelja«. 

Amandma (Vlade RS) omogoča jasneje razumevanje določbe, 
ki se nanaša na dejavnost pooblaščenih udeležencev. 

- k 43. členu; v prvem odstavku se črtata besedi -ali so- 
lastnik«. 

Podpiramo amandma (matični odbor), ki je redakcijske na- 
rave. 

- k 44. členu; doda se nov 2. odstavek, ki se glasi: 
-Oseba iz prvega odstavka tega člena lahko postane delničar 
le do višine 24% osnovnega kapitala borzno posredniške 
družbe.« 

Namen amandmaja (skupine poslancev) je onemogočiti oz. 
omejiti lastništvo tujih oseb v borzno posredniških družbah, 
zlasti zaradi procesov lastninjenja. Menimo, da je določba 
preveč restriktivna in predlagamo, da se navedeno določbo 
upošteva kot prehodno določbo. 

- k 48. členu; v prvem odstavku se črta beseda -lahko«. 

Podpiramo amandma (samostojne poslanske skupine), ki 
zavezuje borzne posrednike in Agencijo za trg vrednostnih 
papirjev glede posebnih strokovnih izpitov. 

- k 53. členu; V drugem odstavku se beseda -zadolži« nado- 
mesti z besedilom -s pogodbo pooblasti«. 

V tretjem odstavku se besedilo -pogodbo o ustanovitvi in 
druge splošne akte« nadomesti z besedilom »spremembe in 
dopolnitve splošnih aktov«. 

Podpiramo amandma (matični odbor), ki jasneje določa pri- 
stojnosti Agencije v primeru, če Agencija pooblasti združenje 
pooblaščenih udeležencev za izvedbo določene naloge. 

- k 58. členu; člen se črta, za IV. poglavjem pa se doda novo 
poglavje, ki se glasi: 

»IV. A TRGOVANJE Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI IZVEN 
BORZE 

106. a člen 

Posle z vrednostnimi papirji, ki niso bili sprejeti v kotacijo na 
borzi, opravljajo pooblaščeni udeleženci izven borze. 

106. b člen 

Pooblaščeni udeleženec mora Obveščati Agencijo ali drugo 
pravno osebo, ki jo določi Agencija, o vseh sklenjenih poslih 

i z vrednostnimi papirji, ki niso bili sprejeti v kotacijo na borzi, 
in sicer najpozneje naslednji delovni dan po sklenitvi posla. 

Podrobnejši način obveščanja iz prvega odstavka tega člena 
določi Agencija. 

106. c člen 

Agencija oziroma pravna oseba iz 106.b člena tega zakona 
mora na podlagi podatkov, prejetih na podlagi 106. b člena 
tega zakona ugotavljati in javno objavljati tečaje vrednostnih 
papirjev.« 

Amandma (Vlade RS) omogoča predvsem urejeno in transpa- 
rentno trgovanje z vrednostnimi papirji, ki bodo izdani na 
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ko 
bodo ie-ti postali prosto prenosljivi. Večina teh se ne bo 
mogla uvrstiti v borzno kotacijo, temveč jih bo potrebno 
uvrstiti na nek segmentiran trg, ki pa mora biti urejen in 
transparenten. 
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- k 66. členu; v prvi vrstici se črta beseda »lahko«. 

Podpiramo amandma (samostojne poslanske skupine), ki 
zavezuje Agencijo za trg vrednostnih papirjev glede sankci- 
oniranja borzno posredniške družbe. 

- k 81. členu; za besedo »borze« se doda vejica in naslednje 
besedilo »ki znaša najmanj 10.000.000 tolarjev.« 

Ne nasprotujemo amandmaju (skupine poslancev), ki določa 
minimalni kapital borze. 

- k 121. členu; številko »106« se nadomesti s številko »107«. 

Amandma (Vlade RS) je redakcijske narave. 

- k 144. členu; besede »osebe iz 141. člena tega zakona« se 
nadomestijo z besedami »osebe, ki imajo v lasti več kot 10% 
delnic, in člani uprave ter nadzornega sveta, delniških družb, 
katerih delnice so bile javno ponujene in družb, ki jim Agen- 
cija izda dovoljenje oziroma soglasje za poslovanje.« 

Amandma (Vlade RS) racionalizira število oseb (potencialnih 
insiderjev), ki morajo sporočati o sklenjenih poslih z vrednost- 
nimi papirji, ki jih opravijo za svoj račun. 

- k 152. členu; v drugem odstavku se v drugi vrstici beseda 
"šestih« nadomesti z besedo »štirih«. 

Amandma (skupine poslancev) po našem mnenju omogoča 
lažji vpliv na delo Agencije za trg vrednostnih papirjev s strani 
interesnih struktur, kot to omogoča osnovna rešitev, ker 
lahko mandat strokovnega sveta sovpada z ostalimi mandati 
in imenovanji. Poleg tega osnovna rešitev omogoča lažjo 
izvedbo 199. člena, glede krožnega imenovanja članov stro- 
kovnega sveta. 

k 154. in 155. členu; beseda »šestih« se nadomesti z besedo 
»štirih«. 

Glej prejšnji amandma. 

- k 156. členu; na koncu odstavka se dodajo besede: 
»tudi po prenehanju njihove dolžnosti oziroma delovnega 
razmerja.« 

Podpiramo amandma (samostojne poslanske skupine), ki 
določa konkurenčne klavzule zaposlenih v Agenciji in članov 
strokovnega sveta. 

- k 157. členu; doda se novi drugi odstavek, ki se glasi: 
»Nadzorni svet nadzira poslovanje Agencije.« 

Amandma (Vlade RS) jasneje določa vlogo in pristojnosti 
nadzornega sveta. 

- k 159. členu; besedilo »in v drugih sredstvih javnega obveš- 
čanja, če tako določi Agencija« se nadomesti z naslednjim 
besedilom »če Agencija tako določi, pa tudi v drugih sredstvih 
javnega obveščanja«. 
Podpiramo amandma (matični odbor), ki natančneje določa 
namen določbe. 

, - k 161. členu; v prvem odstavku se črta beseda »vsi«. 

Amandma (Vlade RS) izključuje obvezno prisotnost vseh čla- 
nov strokovnega sveta. 

- k 175. členu; v 8. točki se besedilo »(26. člen) nadomesti 
z besedilom »(3. odstavek 23. člena)« 

Podpiramo amandma (matični odbor), ki zagotavlja materi- 
alno kritje, na katerega se nanaša gospodarski prestopek. 

- k 182. členu; člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prestopek oseba iz 141. člena tega zakona, če ne 
obvesti Agencije o poslih z vrednostnimi papirji, ki jih je 
dolžna sporočiti Agenciji (144. člen).« 

Podpiramo amandma (matični odbor), ki natančneje določa 
osebo, na katero se nanaša določba, kot tudi za kakšno 
dejanje se kaznuje ta oseba. 

- k 189. členu; člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Ne glede na šesti odstavek 11. člena tega zakona lahko do 
31.12.1995 revidirajo računovodske izkaze izdajatelja za 
potrebe javne prodaje vsi revizorji. Seznam revizorjev iz 
šestega odstavka 11. člena tega zakona pa določi Agencija po 
31.12.1995.« 

Podpiramo amandma (matični odbor), ki jasneje določa 
namen določbe, ki do 31.12.1995 omogoča revidiranje raču- 
novodskih izkazov izdajatelja vsem obstoječim revizorjem. 

- k 192. členu; se spremeni tako, da se glasi: 
»Ljubljanska borza d.d., Ljubljana mora uskladiti svoje 
splošne akte, ki urejajo njeno poslovanje, razen določb 
o članstvu in lastništvu, s tem zakonom najpozneje v treh 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Obstoječi delničarji Ljubljanske borze d.d.,Ljubljana morajo 
prenesti delnice borze na člane borze, ki so delničarji borze 
v skladu z določbami 82. člena tega zakona, najpozneje do 31. 
marca 1995.« 

Amandma (Vlada RS) zagotavlja čimprejšnjo prilagoditev 
poslovanja Ljubljanske borze d.d temu zakonu ter omogoča 
ustrezno kapitalsko prilagoditev. 

- k 193. členu besede »do 31. marca 1995« se nadomestijo 
z besedami »v skladu s določbami 192. člena tega zakona«. 

Amandma (Vlade RS) je redakcijske narave glede na prejšnji 
amandma. 

- k 193. členu; doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Če Ljubljanska borza d.d. ne uskladi svoje organizacije, 
poslovanja in splošnih aktov z določbami iz 192. člena, ne 
more opravljati dejavnosti borze po tem zakonu.« 

Podpiramo amandma (matični odbor), ki onemogoča oprav- 
ljanje dejavnosti na podlagi dovoljenja, ki ga je izdala beograj- 
ska Komisija za vrednostne papirje in borzo na podlagi 
zakona o trgu denarja in trgu kapitala. 

- k 199. členu; besedi »Državni zbor« se nadomestita z bese- 
dami » Vlada Republike Slovenije«. 

Amandma (Vlada RS) je redakcijske narave. 

2. Amandmaji k predlogu zakona o trgu vrednostnih papir- 
jev, kI jih Državni zbor nI sprejel: 

- k 3. členu; v drugi vrstici se črta beseda »pomembneje« 

Amandma (samostojne poslanske skupine) ni sprejet, ker je' 
sprejet amandma, ki določa tudi natančnejšo mejo (10%), ki 
zavezuje Vlado RS, da spremeni tolarske zneske. 

- k 18. členu; v prvem odstavku se za besedo »bankah« črta 
vejica in doda »in hranilnicah«. 

Amandma (skupine poslancev) ima namen omogočitihranilni- 
cam opravljanje vpisovanja in vplačevanja vrednostnih papir- 
jev. Amandma je zavrnjen, ker po zakonu o bankah in hranilni- 
cah hranilnice ne morejo opravljati poslov z vrednostnimi 
papirji, omenjeni člen pa se nanaša na tovrstne posle. 

- k 32. členu; v drugi alinei prvega odstavka se besedi »je 
izdano« nadomesti z besedo »ima«. 

Amandma (matičnega odbora) želi odpraviti nejasnost v zvezi 
z izdanim jamstvom. Sprejeta je smiselna rešitev, ki jo je 
predlagala Vlada Republike Slovenije. 

- k 44. členu; za prvim odstavkom se doda nov drugi odsta- 
vek, ki se glasi: 
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•Oseba oziroma osebe iz prvega odstavka lahko imajo v lasti > 

d^ib ce'otne9a števila delnic borzno posredniške 
Amandma (samostojne poslanske skupine) ni sprejet, ker je 
sprejet amandma, ki določa nižji delež (24%), ki je lahko v lasti 
^je osebe. 

* * * 
Predlagatelj je za tretje branje predloga zakona opravil 

dodatno redakcijo predloga zakona, v zvezi s preštevilčenjem 
členov, ker je v besedilu za drugo branje prišlo do pomote, 
manjkal je 89. člen. 

Predlagatelj je v skladu s sklepom Državega zbora v katerem 
je pooblastil Vlado Republike Slovenije, da za tretje branje 
predloga zakona o trgu vrednostnih papirjev uskladi navedbe, 
ki se nanašajo na predhodne člene oziroma odstavke, uskladil 
besedilo tako, da je oštevilčil vse navedbe posameznih sklice- 
vanj. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 
1 Amandma k 6. členu: 

V drugem odstavku 6. člena se doda nova sedma alinea, ki se 
glasi: 

pri zamenjavi zamenljivih obveznic z delnicami, če so bile 
*amenljive obveznice javno ponujene.« 

Obrazložitev: 
Amandma omogoča izpolnitev obveznosti iz zamenljivih 
obveznic v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, za kar 
"i potreben poseben postopek javne ponudbe. 

2- Amandma k 27. členu: 

^ prvem odstavku 27. člena se črtajo besede »organizaciji, 
Pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov,«. Za 
tesedo »mora« se doda beseda »Agenciji«. 

Obrazložitev: 
Ker organizacija, pooblaščena za obdelovanje in objavljanje 
Podatkov, še ni ustanovljena, Agencija pa v skladu s tem 
Ekonom opravlja nadzor nad postopkom javne ponudbe 
denimo, da je primerneje, če Agencija skrbi za to, da so letna 
Poročila izdajateljev, ki so izvedli javno ponudbo, na razpo- 
'ago javnosti. 

3- Amandma k 27. členu: 
Drugi odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 
'Izdajatelj, ki je izvedel javno ponudbo samo za dolžniške 
vrednostne papirje, mora predlagati revidirana letna poročila 
v skladu s prvim odstavkom tega člena dokler ne zapadejo 
celotne obveznosti iz teh vrednostnih papirjev.« 

Obrazložitev: 
Amandma omogoča jasnejše razumevanje določbe, oziroma 
Preprečuje izogibanje predlaganju revidiranih letnih poroči) 
v primeru, če je izdajatelj delniška družba, ki je izvedla javno 
Ponudbo delnic. 

*• Amandma k 29. členu: 

V prvem odstavku 29. člena se za besedama »osnovnega 
kapitala« doda vejica in besede »rezerv in nerazdeljenega 
dobička, izkazanega v revidirani letni bilanci stanja za zadnje 
leto poslovanja«. 

Obrazložitev: 
Amandma omogoča izdajatelju izdajo dolžniških vrednostnih 
Papirjev v višini njegovih lastnih sredstev in pomeni uskladi- 
tev s terminologijo Zakona o gospodarskih družbah. 

5 Amandma k 43. členu: 

V prvem odstavku 43. člena se za besedo »delnic« dodasta 
besedi »oziroma deležev«. 

Obrazložitev: 
Omejitev velja tudi pri borzno posredniških družbah, ki so 
organizirane kot družbe z omejeno odgovornostjo. 

6- Amandma k 44. členu: 

V 44. členu členu se povsod za besedo »delničar« dodasta 
besedi »oziroma družbenik« v ustreznih sklonih. 

Obrazložitev: 
Omejitve veljajo tudi pri borzno posredniških družbah, ki so 
družbe z omejeno odgovornostjo. 

7. Amandma k 44. členu: 

Drugi odstavek 44. člena se črta. 

Obrazložitev: 

Menimo, da amandma skupine poslancev, ki tuje osebe ome- 
juje na tako majhen lastniški delež (24%), praktično onemo- 
goča udeležbo tujcev na slovenskem trgu kapitala. Takšna 
določba bi tudi povzročila ustanovitev večjega števila borzno 
posredniških družb v obliki družb z omejeno odgovornostjo 
(pravica do upravljanja v d. o. o. ni vezana na kapitalski delež), 
kar pa ni bil namen predlagatelja zakona. 

8. Amandma k 106. členu: 

106. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Pooblaščeni udeleženec mora obveščati Agencijo o vseh 
sklenjenih poslih z vrednostnimi papirji, ki niso bili sprejeti 
v kotacijo na borzi, in sicer najkasneje naslednji delovni dan 
po sklenitvi posla. 

Na podlagi prejetih podatkov po prvem odstavku tega člena 
Agencija ugotavlja in javno objavlja tečaje vrednostnih pa- 
pirjev.« 
Obrazložitev: 
Glej obrazložitev k amandmaju k 107. členu. 

9. Amandma k 107. členu: 

107. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Agencija lahko s pogodbo pooblasti drugo pravno osebo za 

.opravljanje dejavnosti iz 106. člena. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena potrjuje Agencija vse 
spremembe in dopolnitve splošnih aktov pravne osebe, ki se 
nanašajo na izvrševanje nalog iz 106. člena.« 

Obrazložitev: 
Amandmaja k 106. in 107. členu predstavljata uskladitev 
s sprejetim amandmajem k 53. členu, ki se nanaša na poobla- 
stilo združenju pooblaščenih udeležencev v zvezi z izvajanjem 
določenih nalog. Zaradi poenotenja delegiranja izvedbenih 
funkcij na tki. samoregulativne organizacije, ki imajo na trgu 
kapitala vse bolj pomembno vlogo, je potrebna enotna uredi- 
tev, ki omogoča in zagotavlja ustrezno izvajanje določenih 
nalog, ki so neposredno vezane na trgovanje z vrednostnimi 
papirji. 

10. Amandma k 190. členu: 

Povsod v 190. členu se beseda »revizorji« nadomesti z bese- 
dami »revizijska gospodarska družba« v ustreznih sklonih. 

Ustrezno se popravi tudi šesti odstavek 11. člena tako, da se 
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beseda »revizorjev« nadomesti z besedami »revizijskih; 
gospodarskih družb«. 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni uskladitev z Zakonom o revidiranju (U. I. 
RS št. 32/93) na podlagi katerega opravljajo dejavnost revidi- 
ranja revizijske gospodarske družbe in ne revizorji, ki so; 
fizične osebe. 11. člen je osnovni člen, na katerega se nanaša i 
prehodna določba iz 190. člena. 

11. Amandma k 200. členu: 

V 200. členu se besedilo »dva člana strokovnega sveta iz vrst 
neodvisnih strokovnjakov za dobo dveh let, dva člana za dobo 
štirih let in dva člana za dobo šestih let« nadomesti z besedi- 
lom »tri člane iz vrst neodvisnih strokovnjakov za dobo dveh 
let in tri člane za dobo štirih let«. 

Obrazložitev: 
Amandma pomeni uskladitev 200. člena s 152., 154. in 155. 
členom, ki so bili spremenjeni v drugi obravnavi predloga 
zakona. ; 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 
0 DELOVNIH RAZMERJIH - EPA 255 - TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 9. decembra 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O DELOVNIH RAZMERJIH, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 
14. seje Državnega zbora z dne 23/11 1993, 174. in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za 
decembrsko zasedanje zbora. 

Vlada Republike Slovenije je hkrati določila besedilo 
amandmajev k predlogu zakona o spremembah in dopol- 
nitvah zakona o delovnih razmerjih, ki vam jih pošiljamo 
v obravnavo. 

Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Držav- 

nega zbora predlagamo, da se skrajša 30-dnevni rok za 
predložitev navedenega zakona (drugi odstavek 52. člena 
poslovnika Državnega zbora). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njene predstavnice na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovale: 

- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Irena BEČAN, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih razmerjih 

1.člen 

V zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/90 in 5/ 
91) se v 7. členu črtata peti in šesti odstavek. 

2. člen 

V 34. členu se v drugem odstavku besedilo »delavski svet ali 
drug organ, ki predstavlja delavce« nadomesti z besedilom 
"Svet delavcev ali delavskega zaupnika«. 

3. člen 

V 35. členu se v drugem odstavku besedilo »delavskega sveta 
sli drugega organa, ki predstavlja delavce, in predstavnike 
sindikatov« nadomesti z besedilom »sveta delavcev ali delav- 
skega zaupnika«. » 

V tretjem odstavku se besedilo »delavskemu svetu ali dru- 
gemu organu, ki predstavlja delavce« nadomesti z besedilom 
»svetu delavcev ali delavskemu zaupniku«, beseda »obliko- 
van« pa se nadomesti z besedo »izvoljen«. 

^ četrtem odstavku se besedilo »delavskega sveta ali drugega 
°rgana, ki predstavlja delavce in« nadomesti z besedilom 
"Sveta delavcev ali delavskega zaupnika ali«. 

črtajo se peti, šesti, sedmi, osmi, deveti in deseti odstavek. 

dosedanji enajsti odstavek postane peti odstavek.« 

4. člen 

^ 36. d členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odsta- y8k, ki se glasi: 

"če delodajalec ugotovi, da za delavca iz prvega in drugega 
odstavka nima primernega delovnega mesta, lahko odredi na 
[astno breme obvezno čakanje na delo za nedoločen čas. 
» tem primeru pripada delavcu denarno nadomestilo v višini, 
ki bi jo prejemal kot brezposelni delavec.« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Delodajalec mora pisno opozoriti delavca na posledice pre- 

nehanja delovnega razmerja z njegovim soglasjem v zvezi 
s pravicami iz zavarovanja za primer brezposelnosti. Soglasje 
delavca iz prejšnjih odstavkov mora biti pisno. 

5. člen 

V drugem odstavku 36. f člena se beseda »šestmesečnega« 
nadomesti z besedo »odpovednega«. 

6. člen 

V drugem odstavku 50. člena se besedilo »10 ur na teden« 
nadomesti z besedilom »8 ur na teden ali 20 ur na mesec ali 
180 ur na leto«. 

Drugi stavek drugega odstavka 50. člena se črta. 

7. člen 

V prvem odstavku 63. člena se črta besedilo »praznikih SFRJ 
in«. 

8. člen 

V 12. točki prvega odstavka 100. člena se besedilo »po izteku 
šestih mesecev od dokončnosti sklepa o prenehanju delov- 
nega razmerja« nadomesti z besedilom »po izteku odpoved- 
nega roka«. 

9. člen 

V 101. členu se besedilo »ko dopolni 40 let pokojninske dobe« 
nadomesti z besedilom »ko dopolni pogoje za pridobitev 
pravice do polne starostne pokojnine«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Ne glede na določbo prejšnjega odstavka delavka lahko 
nadaljuje z delovnim razmerjem dokler ne dopolni 40 let 
zavarovalne dobe.« 

10. člen 

Prvi odstavek 107. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Organizacija oziroma delodajalec sme z enim ali več prev- 
zemniki dela skleniti pogodbo o delu za opravljanje začasnih 
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oziroma občasnih del, Ki lahko trajajo največ 60 dni v koledar- 
skem letu in za opravljanje trajnejših kratkotrajnih del, za 
največ 8 ur na teden.« 

Doda se nov četrti odstvek, ki se glasi: 

»Organizacija oziroma delodajalec ne sme skleniti pogodbe 
o delu z upokojencem, ki mu je prenehalo delovno razmerje 
kot trajno presežnemu delavcu pri tej organizaciji oziroma pri 
tem delodajalcu in mu je bila iz tega naslova dokupljena 
zavarovalna doba ali izplačana odpravnina.« 

11. člen 

V prvem odstavku 110. člena se za besedo »pa« vstavi bese- 
dilo: »zavod za zaposlovanje in«. 

12. člen 

V prvem odstavku 132. člena se številka in beseda »5000 
dinarjev« nadomestita s številko in besedo »50.000 tolarjev«. 

V drugem odstavku in tretjem odstavku 132. člena se številka 
in beseda »500 dinarjev« nadomestita s številko in besedo 
»5.000 tolarjev«. 

13. člen 

V prvem odstavku 133. člena se številka in beseda »3000 
dinarjev« nadomestita s številko in besedo »30.000 tolarjev«. 

V drugem odstavku 133. člena se številka in beseda »500 
dinarjev« nadomestila s številko in besedo »5.000 tolarjev«. 

14. člen 

Delavci, ki so do uveljavitve tega zakona že pridobili pravice 
na podlagi zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/ 
90 in 5/91), ohranijo te pravice v skladu z dosedanjimi določ- 
bami. 

15. člen 

V 5., 30., 36. f, 61., 62., 63., 64., 68., 77.. 83., 84., 85., 87., 96., 
97., 98., 99., 100., 106., 128., 129., 132. členu ter v naslovih IV. 
poglavja »Odsotnost z dela z oziroma brez nadomestila oseb- 
nega dohodka« in »Nadomestila osebnega dohodka« se 
besedi »osebni dohodek« v vseh stavčnih zvezah nadomestita 
z besedo »plača« v ustreznem sklonu. 

16. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
Državni zbor je na svoji 14. seji dne 23. novembra 1993 opravil prejemal kot brezposelni delavec. K navedenemu členu je bil 
drugo obravnavo zakona o spremembah in dopolnitvah sprejet tudi amandma, ki določa, da mora delodajalec pisno 
zakona o delovnih razmerjih in predlagatelju naložil, da ga opozoriti delavca na posledice prenehanja delovnega raz- 
pripravi za tretjo obravnavo. merja z njegovim soglasjem. 

V besedilu predloga zakona so upoštevani vsi v drugi obrav- 
navi sprejeti amandmaji. Izvršeni so samo nekateri jezikovni 
in pravnotehnični popravki. 

S sprejemom amandmaja k 1. členu sta v predlog zakona 
vpeljana nova 2. in 3. člen, ki pomenita uskladitev zakona 
o delovnih razmerjih z zakonom o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju na ta način, da se v postopek ugotavljanja in 
razreševanja presežnih delavcev vključi svet delavcev. 

K 4. členu sta bila sprejeta dva amandmaja. Nov tretji odsta- 
vek 36. d člena daje delodajalcu možnost, da za starejše 
delavce in delavce invalide, za katere nima ustreznega delov- 
nega mesta, odredi obvezno čakanje na delo za nedoločen 
čas s pravico do denarnega nadomestila v višini, ki bi jo 

Črtan je člen, ki je predlagal skrajševanje odpovednega roka 
za trajno presežne delavce. 

S sprejemom amandmaja je nadurno delo še bolj omejeno in 
sicer lahko traja največ 8 ur na teden ali 20 ur na mesec aH 180 
ur na leto. 

Tudi k 107. členu zakona (10. člen predloga zakona) sta bila 
sprejeta dva amandmaja in sicer v smeri jasnejše dikcije 
definicije pogodbenega dela, poleg tega pa je v zakon na 
novo vpeljana prepoved sklepanja pogodbenega dela med 
delodajalcem in upokojencem, ki mu je prenehalo delovno 
razmerje kot trajno presežnemu delavcu pri tem delodajalcu 
in mu je bila tudi iz tega naslova izplačana odpravnina ozi- 
roma dokupljena delovna doba. 

Amandmaji vlade Republike Slovenije 

Skladno s 197. členom Poslovnika Državnega zbora Vlada 
Republike Slovenije predlaga naslednje amandmaje k pred- 
logu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o delovnih 
razmerjih: 

1. Amandma k 4. členu: 

Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: »V 36. 
d členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki 
se glasi: 

»Dokler se delavcu iz prejšnjih dveh odstavkov ne zagotovi 
ustreznega delovnega mesta mu organizacija oziroma delo- 
dajalec lahko odredi čakanja na delo. V tem času ima delavec 
pravico do nadomestila plače v višini denarnega nadomestila, 
ki bi mu pripadalo kot brezposelnemu delavcu po predpisih 
o zavarovanju za primer brezposelnosti.« 

Obrazložitev: 

Vlada RS predlaga amandma k 4. členu, ki pa je po vsebini 

identičen sprejetemu amandmaju ob drugi obravnavi pred- 
loga zakona. Določene spremembe so potrebne iz pravnoteh- 
ničnih razlogov. 

2. Amandma k 5. členu: 

5. člen se črta. 

Obrazložitev: 

Glede na to, da je Državni zbor sklenil, da se črta določilo, ki 
je predvidevalo skrajšanje odpovednega roka trajno presež- 
nih delavcev je potrebno črtati tudi 5. člen predloga zakona 
saj je le-ta povezan s črtano določbo. 

3. Amandma k 8. členu: 

8. člen se črta. 
Obrazložitev: 
Črtanje je potrebno iz enakih razlogov kot pri 5. členu. 
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4. Amandma k 10. členu: 

V drugem odstavku 107. člena se za besedami »pogodbe 
o delu« doda besedilo »po tem zakonu in zakonu o obligacij- 
skih razemrjih«. 

Obrazložitev: 

Ker se pogodba o delu lahko sklene tudi skladno z določili 
zakona o obligacijskih razmerjih predlagamo, v izogib izigra- 
vanju določbe, da se opredeli prepoved sklepanja pogodb 
o delu za izpostavljene kategorije delavcev tudi po zakonu 
o obligacijskih razmerjih. To pomeni tudi prepoved sklepanja 
takoimenovanih delovršnih pogodb. 

S. Amandma k 14. členu: 

Besedilo 14. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»14. člen 

Ne glede na določbo 6. člena tega zakona velja do ureditve 
omejitve dela preko polnega delovnega časa v posebnih pred- 
pisih o zdravstveni dejavnosti za delavce, ki opravljajo zdrav- 

stveno dejavnost, omejitev dela preko polnega delovnega 
časa 10 ur na teden. 

Časovna omejitev trajanja dela preko polnega delovnega časa 
se upošteva kot povprečna omejitev v določenem časovnem 
obdobju, ki ne sme biti daljša od enega leta.« 

Obrazložitev: 

Prejšnje besedilo prehodne določbe je bilo predvideno za 
delavce, ki bi pridobili pravice kot trajno presežni delavci pred 
spremembo zakona. Ker je skrajševanje odpovednega roka 
črtano iz predloga zakona, je taka prehodna določba nepo- 
trebna. 

Že ob obravnavi amandmaja k 6. členu tega zakona pa je bilo 
na seji Državnega zbora Republike Slovenije opozorjeno na 
težave zaradi splošnega omejevanja nadurnega dela, ki bi 
lahko nastale v zdravstveni dejavnosti. Na možne negativne 
posledice takega omejevanja nadurne«^dela so predlagatelja 
zakona opozarjali tudi neposredno iz zdravstvenih zavodov. 
Zato Vlada Republike Slovenije predlaga, da se do ureditve 
omejitev nadurnega dela v posebnem zakonu s področja 
zdravstvene dejavnosti, za delavce, ki to dejavnost opravljajo, 
zadrži dosedanja omejitev nadurnega dela. 

- 
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI 

- EPA 256 - TRETJA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 9. decembra 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU 
ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI, 

ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 
14. seje Državnega zbora z dne 23. 11. 1993, 174. in 195. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za 
decembrsko zasedanje zbora. 

Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Držav- 
nega zbora predlagamo, da se skrajša 30-dnevni rok za 
predložitev navedenega zakona (drugi odstavek 52. člena 
poslovnika Državnega zbora). 

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

t 
- Jožica PUHAR, ministrica za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve, 

- Marjan KALIMAN, pomočnik ministrice za delo, družino 
in socialne zadeve. 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti  _ 

1. člen 

V 3. členu Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91 in 12/92) se besedilo 
»Skupščina Republike Slovenije na predlog Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije« nadomesti z besedilom 
»Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Repu- 
blike Slovenije«. 

2. člen 

V drugem odstavku 9. člena se na zadnjo alineo dodata dve 
novi alinei, ki se glasita: 

»- kopijo pogodbe o delu ali avtorske pogodbe, najkasneje 
v osmih dneh po sklenitvi take pogodbe; 

- mesečne podatke o izplačilu po pogodbi iz prejšnje 
alinee;«. 

Dosedanja četrta in peta alinea tega člena postaneta šesta in 
sedma alinea. 

3. člen 

V 15. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Pogoje za pridobitev pravic, obseg pravic in obveznosti iz 
prostovoljnega zavarovanja določi zavod. Zavarovalne pre- 
mije in pogoji za pridobitev pravic iz prostovoljnega zavarova- 
nja se določijo s pogodbo, ki jo na podlagi splošnega akta 
zavoda skleneta zavarovanec in zavod.«. 

4. člen 

V prvem odstavku 19. člena se za zadnjo alineo dodata dve 
novi alinei, ki se glasita; 

»- z njegovim pisnim soglasjem v primeru, ko je po zakonu, 
kolektivni pogodbi ali pogodbi o zaposlitvi za prenehanje 
delovnega razmerja potrebno soglasje delavca in je bil 
s strani organizacije oziroma delodajalca vnaprej pisno opo- 
zorjen na posledice danega soglasja; 

- v nasprotju z zakonom, kolektivno pogodbo ali splošnim 
aktom organizacije oziroma delodajalca, če ne uveljavlja var- 
stva prvič v organizaciji oziroma pri delodajalcu in ne zahteva 
sodnega varstva v skladu z zakonom«. 

5. člen 

V 21. členu se drugi in tretji odstavek spremenita, tako da se 
glasita: 

»Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se pla- 
čuje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slover 
nije, prispevek za zdravstveno varstvo pa Zavodu za zdrav- 
stveno zavarovanje Republike Slovenije. 

Denarno nadomestilo ne sme biti nižje od B0% zajamčene 
plače po zakonu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se 
obračunavajo od zajamčene plače in ne višje od štirikratnika 
tako določenega najnižjega denarnega nadomestila.« 

6. člen 

22. in 23. člen se črtata. 

7. člen 

Besedilo 24. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»24. člen 

Denarno nadomestilo se usklajuje tako, kot se usklajujejo 
plače po kolektivni pogodbi za gospodarstvo. O uskladitvah 
odloča upravni odbor zavoda.«. 

8. člen 

V prvem odstavku 26. člena se za besedo »zavarovancu« 
dodajo besede »državljanu Republike Slovenije«. 

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
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»Namesto podaljšanega izplačevanja denarnega nadomestila 
lahko zavod zavarovancu iz prejšnjega odstavka z njegovim 
soglasjem dokupi zavarovalno dobo, tako, da mu zagotovi 
50% sredstev za dokup po odločbi Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije.«. 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Ne glede na določilo prvega odstavka pripada podaljšano 
izplačevanje denarnega nadomestila tudi tujcu, ki ima dovo- 
ljenje za stalno prebivanje in osebno delovno dovoljenje za 
nedoločen čas.«. 

9. člen 

Drugi stavek prvega odstavka 31. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 
»Ce uveljavlja denarno nadomestilo po tem roku se zavaro- 
vancu skupna dolžina prejemanja denarnega nadomestila 
zmanjša za čas prekoračitve roka, računajoč od 31. dneva 
prenehanja delovnega razmerja dalje do vložitve zahteve.«. 

Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
»Če je zavarovancu prenehalo delovno razmerje zaradi nujnih 
operativnih razlogov in se je z organizacijo oziroma z deloda- 
jalcem sporazumel o skrajšanju odpovednega roka v skladu 
s predpisi o delovnih razmerjih, se mu denarno nadomestilo 
začne izplačevati po preteku odpovednega roka, določenega 
z zakonom.«. 

10. člen 

V prvem odstavku 32. člena se črta zadnja alinea. 

11. člen 

Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi: 
»33.a člen 

Uživalcu denarnega nadomestila se čas prejemanja odmerje- 
nega denarnega nadomestila skrajša, če na podlagi pogodbe 
o delu, avtorske pogodbe, opravljanja popoldanske obrti ali 
kako drugače pridobi dohodek, ki mesečno presega dvakratni 
znesek najnižjega denarnega nadomestila po zakonu, zmanj- 
šanega za prispevke in davke in sicer za obodbje, za katero 
izplačilo presega prej določeni znesek. Kot obračunsko 
obdobje se upošteva 22 delovnih dni. 

Banke so na zahtevo zavoda dolžne posredovati podatke 
o izplačilih iz prejšnjega odstavka.«. 

12. člen 

Tretji odstavek 35. člena se spremeni tako, da se glasi: »Pra- 
vico do denarne pomoči pridobi tudi zavarovanec, ki mu. 
glede na kolektivno pogodbo ni potrebno opravljati pripravni- 
štva, ker se je izobraževal po programu za obrtne poklice in 
zavarovanec, ki mu je kot pripravniku prenehalo delovno 
razmerje, sklenjeno za določen čas, krajši od devetih mese- 
cev, in je uspešno končal pripravniško dobo, če se v roku 30 
dni po končanem izobraževanju oziroma po prenehanju 
delovnega razmerja prijavi zavodu ter izpolnjuje kriterije iz 
prejšnjega odstavka.«. 

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

»Denarna pomoč ne pripada zavarovancu, ki nima stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji.« 

Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 

13. člen 

Za 35. členom se dodata nova 35.a in 35.b člen, ki se glasita: 
»35.a člen 

V dohodek po drugem odstavku prejšnjega člena se štejejo 
dediščine, darila in vsi dohodki ter prejemki posameznika in 
njegovih družinskih članov, ki so viri dohodnine, kakor tudi 

osebni prejemki, ki niso obdavčljivi, razen: 

- dodatka za pomoč in postrežbo; 
- prejemkov za oskrbo v tuji oziroma rejniški družini; 
- otroškega dodatka in družbenih pomoči otrokom; 
- štipendij; 
- dohodkov od občasnega dela invalidov, ki so vključeni 
v institucionalno varstvo. 

Dediščine in darila ter drugi enkratni prejemki (odškodnine, 
odpravnine, nagrade ipd.) se v letu, ko so plačani, štejejo 
v dohodek tako, da se za vsak prejemek upošteva sorazmerni 
delež. ' 

Pri ugotavljanju dohodka po tem zakonu se odštejejo izpla- 
čane preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova. 

Dohodek iz kmetijske dejavnosti se šteje v dohodek v skladu 
z metodologijo, ki jo predpiše minister, pristojen za delo. 

35.b člen 
Za družinske člane zavarovanca se po tem zakonu štejejo 
zakonec oziroma oseba, ki živi z njim v življenjski skupnosti, 
ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo, otroci, 
posvojenci ter pastorki, dokler so jih starši dolžni preživljati 
ter starši oziroma posvojitelji, če nimajo lastnih sredstev za 
preživljanje in jih zavarovanec preživlja.«. 

14. člen 

V 36. členu se črta drugi odstavek. 

15. člen 

37. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Denarna pomoč se zavarovancu, ki izpolnjuje pogoje iz 35. 
člena zakona, izplačuje šest mesecev. 

Razlogi iz 33. in 33.a člena zakona, zaradi katerih se zavaro- 
vancu preneha izplačevati denarno nadomestilo in možnost, 
da se mu po prenehanju teh razlogov izplačuje preostanek 
denarnega nadomestila, veljajo tudi za zavarovance s pravico 
do denarne pomoči.«. 

16. člen 

V 45. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Pritožba zoper odločbo pristojnega organa prve stopnje 
o pravicah iz zavarovanja za primer bezposelnosti ne zadrži 
njene izvršitve.«. 

17. člen 

Za 45. členom se doda nov 45.a člen, ki se glasi: 
»45.a člen 

Uživalci pravic po tem zakonu so dolžni zavodu sporočati vse 
spremembe, ki vplivajo na pridobitev ali izgubo pravic, naj- 
kasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.«. 

18. člen 

Za 48. členom se doda nov 48.a člen, ki se glasi: 
»48.a člen 

Če organizacija oziroma delodajalec zaposli iskalca prve 
zaposlitve ali brezposelno osebo, ki je neprekinjeno več kot 
dve leti prijavljena pri zavodu, lahko zavod za iskalce zaposli- 
tve takšni organizaciji oziroma delodajalcu za obdobje enega 
leta povrne stroške plačila prispevkov na bruto plače, ki jih 
plačuje organizacija oziroma delodajalec za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za primer bolezni in poškodb izven 
dela, za primer poškodbe pri delu in za zaposlovanje. 

Organizaciji oziroma delodajalcu se lahko prizna povračilo 
stroškov iz prejšnjega odstavka, če gre za novo zaposlitev, ki 
povečuje število delavcev v organizaciji oziroma pri deloda- 
jalcu in traja najmanj dve leti. 
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Organizacija oziroma delodajalec in zavod uredita medse- 
bojne pravice in obveznosti iz tega člena s pogodbo.«. 

19. člen 

V 51. členu se na koncu besedila črta pika in doda besedilo 
»in določi nosilca nalog oziroma izvajalca.«. 

20. člen 

V 54. členu se za besedo »podatkov« doda vejica in besedilo 
»če upravičenec ni spročil sprememb, ki vplivajo na pridobi- 
tev ali ukinitev pravice.«. 

21. člen 

V enajsti alinei 66. člena se podpičje nadomesti z vejico in 
doda besedilo »za katere je pooblaščen;«. 

22. člen 

V 69. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Tujec se lahko prijavi kot iskalec zaposlitve, če ima osebno 
delovno dovoljenje.«. 

23. člen 

V 70. členu se doda nova enajsta alinea, ki se glasi: 
»- kot tujec nima več veljavnega delovnega dovoljenja.«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»V primerih iz osme in devete alinee prejšnjega odstavka se 
brezposelna oseba ne more ponovno prijaviti kot iskalec 
zaposlitve pred potekom šestih mesecev od dneva črtanja iz 
evidence.«. 

24. člen 

V 73., 74. in 75. členu se številka in beseda »10.000 dinarjev« 
nadomestita s številko in besedo »100.000 tolarjev, številka in 
beseda »1000 dinarjev« pa s številko in besedo »10.000 to- 
larjev. 

25. člen 

V 76. členu se številka in beseda »5.000 dinarjev« nadomestita 
s številko in besedo »50.000 tolarjev«, številka in beseda »500 
dinarjev« pa s številko in besedo »5.000 tolarjev«. 

26. člen 

V 6., 7., 13., 32., 45., 51., 59., 64., 72. in 80. členu se besede 
»republiški upravni organ, pristojen za delo« v vseh stavčnih 
zvezah nadomestijo z besedami »ministrstvo, pristojno za 
delo« v ustreznem sklonu. 

27. člen 

V 16., 20., 24., 33., 34., 35., 36., 42., 49., 55. in 56. členu se 
besedi »osebni dohodek« v vseh stavčnih zvezah nadomestita 
z besedo »plača« v ustreznem sklonu. 

28. člen 

V 50., 64., 65. in 67. členu se besede »Izvršni svet Skupščine« 
nadomestijo z besedo »Vlada«. 

' 29. člen 

Zavarovancem, ki na dan uveljavitve tega zakona uresničujejo 
pravice iz zavarovanja za primer brezposlenosti, se te pravice 
zagotavljajo v obsegu in trajanju, skladno s predpisi, ki so 
veljali do uveljavitve tega zakona. 

Ne glede na določilo prejšnjega odtstavka se zavarovancu: 

- ukine pravica do denarne pomoči, če zavod v roku treh 
mesecev po uveljavitvi tega zakona po uradni dolžnosti ob 
preverjanju ugotovi, da zavarovanec ne izpolnjuje pogojev iz 
35. člena zakona; 
- preneha izplačevati denarno nadomestilo oziroma denarno 
pomoč iz razlogov navedenih v 11. in 15. členu tega zakona. 

30. člen 

Organizacije in delodajalci, pri katerih delavci na dan uveljavi; 
tve tega zakona opravljajo delo po pogodbi o delu ali avtorski 
pogodbi morajo v roku 15 dni po njegovi uveljavitvi posredo- 
vati zavodu pogodbe skladno z 2. členom tega zakona. 

31. člen 

Ne glede na določbo 56. člena zakona lahko uveljavijo v šol- 
skem letu 1993/94 pravico do republiške štipendije učenci in 
študenti vpisani v tem letu ter se šolajo v kraju stalnega 
bivališča in katerih dohodek na družinskega člana v drugem 
trimesečju leta 1993 ne presega 100% zajamčene plače po 
zakonu in učenci in študenti, ki se šolajo v kraju izven stal- 
nega bivališča, katerih dohodek na družinskega člana v dru- 
gem trimesečju letošnjega leta ne presega 130% zajamčene 
plače po zakonu ter redno Izpolnjujejo učne oziroma študij- 
ske obveznosti. 

32. člen 

Zavod določi pogoje za pridobitev pravic, obseg pravic ter 
obveznosti iz prostovoljnega zavarovanja najkasneje do 31.3. 
1994. 

33. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji dne 23. 11. 
1993 opravil drugo obravnavo predloga Zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti in predlagatelju naložil, da ga pripravi 
za tretjo obravnavo. 

V predlogu zakona so vključeni vsi amandmaji sprejeti na 
drugi obravnavi: 
- Tako se v drugi alinei 4. člena beseda »dokler« nadomesti 
z besedo »Če«, kar omogoča zavarovancu, ki mu je dlovno 
razmerje prenehalo v nasprotju z zakonom, in je uveljavil 
varstvo svojih pravic skladno z zakonom, da pridobi ob izpol- 
njevanju ostalih pogojev p pravico do denarega nadomestila 
od dneva, ko mu preneha delovno razmerje. V isti alinei se za 
besedo »varstvo« pika črta in doda besedilo »v skladu z zako- 
nom', s čimer so zajeti vsi primeri varstva pravic delavcev, ki 
jih predvideva veljavna zakonodaja. 

- S 16. členom predloga zakona, ki dopolnjuje 45. člen 
velajvnega zakona, se določa, da pritožba zoper odločbo 
pristojnega organa prve stopnje o pravicah iz zavarovanja za 

primer brezposelnosti ne zadrži njene izvršitve. S to določbo 
se želi preprečiti, da ne bi prihajalo do preplačil v primeru, 
kadar se zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, s katero se 
odloči o prenehanju določene pravice iz zavarovanja za pri- 
mer brezposelnosti, vloži pritožba. 

- Z določbo 31. člena predloga zakona se zvišuje cenzus Zi 
učence in študente, ki uveljavljajo republiško štipendijo- 
Določba je interventnega značaja in rešuje problem štipendi- 
ranja v tem šolskem letu. V primeru, da ne bi bilo take 
določbe, bi se glede na veljavno zakonodajo število upravi; 
čencev do republiške štipendije v šolskem oziroma študij- 
skem Itu 1993/94 občutno zmanjšalo. 

- Amandmajsko so bili popravljeni 18., 29. in 30. člen, v kate- 
rih se spreminjajo številke členov, ki so bili v predlogu zakone 
za drugo obravnavo napačno citirani In gre torej za popravke 
redakcijske narave. 

Zaradi novega 16. člena se je moralo ustrezno spremeniti tudi 
oštevilčenje členov. 



Predlog zakona o DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB - EPA 395 

~ DRUGA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 59. seji dne 9. decembra 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH 
OSEB, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa 
14. seje Državnega zbora z dne 25/11-1993, 174. in 187. 
(lena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za 
decembrsko zasedanje zbora. 

Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Držav- 
nega zbora predlagamo, da se skrajša 30-dnevni rok za 
predložitev navedenega zakona (drugi odstavek 52. člena 
poslovnika Državnega zbora). 

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

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance, 
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 

- Siniša MITROVIČ, svetovalec Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za finance. 

Predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb 

'■SPLOŠNA DOLOČBA 

1.člen 

^ tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka od 
dobička pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: davek). 

"■ davčni zavezanci 

2. člen 

Zavezanec za davek je pravna oseba, ki dosega dobiček 
popravljanjem dejavnosti in ima sedež na območju Republike 
Slovenije - rezident Republike Slovenije - (v nadaljnjem 
besedilu: davčni zavezanec). 

3. člen 

Davčni zavezanec je tudi pravna oseba, ki nima sedeža na 
območju Republike Slovenije (oseba, ki ni rezident Republike 
Slovenije) za dobiček, ki ga doseže s trajnim opravljanjem 
dejavnosti na območju Republike Slovenije. 

Davčni zavezanec je tudi predstavništvo tuje osebe za agen- 
cijske posle v zračnem in drugem prometu, ki dosega pri- 
hodke s prodajo lastnih prevoznih listin na območju Repu- 
blike Slovenije. 

4. člen 

Za trajno opravljanje dejavnosti se šteje tudi, če davčni zave- 
zanec iz prvega odstavka prejšnjega člena posluje v Republiki 
Sloveniji preko stalne poslovne enote ali če imajo posredniki 
Pooblastilo, da v njegovem imenu sklepajo pogodbe na 
območju Republike Slovenije, razen za nakup proizvodov ali 
storitev. 

Stalna poslovna enota je stalno poslovno mesto, v katerem ali 
Pfeko katerega davčni zavezanec iz prvega odstavka prejš- 
njega člena v celoti ali delno posluje na območju Republike 
Slovenije. 

5. člen 

Za stalno poslovno enoto iz prejšnjega člena se šteje zlasti: 
sedež uprave, podružnica, poslovalnica, tovarna, delavnica, 
[udnik, kamnolom ali drug kraj, kjer se izkoriščajo naravna 
bogastva, gradbišče ali kraj, kjer se opravljajo gradbena ozi- 
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roma montažna dela, ki trajajo dlje kot 12 mesecev. 

Za stalno poslovno enoto iz prejšnjega člena se ne šteje: 
uporaba objektov ali opreme le za skladiščenje, razstavljanje 
ali dobava proizvodov, ki pripadajo davčnemu zavezancu iz 
prvega odstavka 3. člena tega zakona, le zato, da jih druga 
oseba predela; vzdrževanje stalnega poslovnega mesta le 
zaradi nakupovanja proizvodov ali storitev ali za zbiranje 
informacij za davčnega zavezanca iz prvega odstavka 3. člena 
tega zakona; vzdrževanje stalnega poslovnega mesta le 
zaradi reklamnih namenov, dajanja informacij ter znanstve- 
nega raziskovanja. 

Če sporazum o izogibanju dvojnemu obdavčevanju drugače 
ureja stalno poslovno enoto, se za davčne zavezance, ki so 
rezidenti držav, s katerimi je sklenjen sporazum o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju, neposredno uporabljajo določbe 
tega sporazuma. 

III. DAVČNE OPROSTITVE 

6. člen 

Davka ne plačujejo: 

- Banka Slovenije, 

- javna podjetja in javni gospodarski zavodi, ki so v lasti 
Republike Slovenije oziroma občin, 

- invalidska podjetja, 

- investicijski skladi po zakonu o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje, če do 30. novembra razdelijo najmanj 
90% dobička preteklega leta, 

- javni zavodi, razen za pridobitno dejavnost, 

- društva, verske skupnosti, javni in zasebni skladi ter druge 
organizacije in zavodi, ustanovljeni za ekološke, humani- 
tarne, dobrodelne in druge nepridobitne namene, razen za 
pridobitno dejavnost. 

IV. DAVČNA OSNOVA 

7. člen 

Davčna osnova je dobiček, ki se ugotovi v davčnem izkazu. 
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• 8. člen 

Dobiček se ugotovi tako, da se od ustvarjenih prihodkov 
davčnega zavezanca odštejejo odhodki, ki so določeni s tem 
zakonom. 

9. člen 

Za ugotavljanje dobička se priznavajo prihodki in odhodki 
v zneskih, ugotovljenih v izkazu uspeha, na podlagi predpisov 
ali računovodskih standardov, razen prihodkov in odhodkov, 
ki so določeni s tem zakonom. 

10. člen 

Med prihodke davčnega zavezanca se vštevajo prihodki, 
obračunani na podlagi predlogov ali računovodskih standar- 
dov, razen prihodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku dru- 
gih pravnih oseb. 
Prihodki, doseženi z udeležbo pri dobičku drugih pravnih 
oseb se obdavčujejo na način, kot je določen v tem zakonu. 

Pri ugotavljanju prihodkov davčnega zavezanca se upošte- 
vajo transferne cene s povezanimi osebami, vendar najmanj 
do višine povprečnih cen, ki veljajo za določeno vrsto blaga 
ali storitev na domačem ali primerljivem tujem trgu. 

11. člen 

Med dohodke davčnega zavezanca se vštevajo odhodki, obra- 
čunani na podlagi predpisov ali računovodskih standardov, 
razen odhodkov, za katere je s tom zakonom predpisan dru- 
gačen način ugotavljanja. 

12. člen 

Med odhodke davčnega zavezanca se vštevajo samo tisti 
odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali 
posledica opravljanja te dejavnosti oziroma samo tisti 
odhodki, ki so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov. 

Med odhodke ni mogoče vključiti izdatkov, ki imajo naravo 
investicij. 

13. člen 

Med odhodke po tem zakonu ne štejejo: 
- davki, ki jih je plačal lastnik davčnega zavezanca kot fizična 
oseba, 
- denarne kazni, 
- zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in 
prispevkov, 
- odhodki za pokrivanje izgub iz prejšnjih let, 
- rezervacije za kritje možnih izgub, 
- odpisane terjatve do delavcev, lastnikov ali povezanih oseb. 

14. člen 

Stroški materiala in odhodki iz prodaje zalog izdelkov ter 
trgovskega blaga se priznavajo kot odhodek v obračunanem 
znesku, v skladu s sprejeto metodo obračunavanja oziroma 
prodaje zalog. 

Če davčni zavezanec spremeni metodo obračunavanja ozi- 
roma prodaje zalog, mora v davčnem izkazu pojasniti razloge 
za spremembo in prikazati vrednostni učinek spremembe. 

15. člen 

Amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in neopredme- 
tenih dplgoročnih sredstev se kot odhodek prizna v obraču- 
nanem znesku, vendar največ do zneska, obračunanega 
z uporabo metode enakomernega časovnega amortiziranja 
ter najviših letnih amortizacijskih stopenj, predpisanih s tem 
zakonom. 

16. člen 

Amortizacija se obračunava posamično. 

Sredstva, ki se amortizirajo ter pričetek obračunavanja amor- 
tizacije določajo predpisi ali računovodski standardi. 

Amortizacija dokončno amortiziranih sredstev se ne šteje za 
odhodek, tudi če se taka sredstva še naprej uporabljajo za 
opravljanje dejavnosti. 

17. člen 

Zavezanec obračunava amortizacijo po posameznih amorti- 
zacijskih skupinah: 

Amortizacijske skupine najvišje letne 
amortizacijske stopnja 

(v%) 

10,0 
5,0 

1. Gradbeni objekti 
1.1. Stavbe 
1.1.1. Ceste, komunalni objekti, 
zgornji ustroj železniških prog H3 

2. Oprema, vozila, mehanizacija... 33,3 
2.1. Oprema za opravljanje dejavnosti rudnikov ter za razisko- 
vanje, pridobivanje in prenos nafte in plina 20 " 
2.2. Oprema za vodno gospodarstvo, vodovod in kanalizacijo 

14,3 
2.3. Oprema za gojitev, varstvo in izkoriščanje gozdov ter 
gojitev in lov divjadi 50,0 
2.4. Računalniki in računalniška oprema 50,0 

3. Večletni nasadi 
3.1. Maline, robide in ribez 
3.2. Hitrorastoče drevje 

4. Osnovna čreda 

5. Druga vlaganja 
5.1. Dobro ime 

14,3 
33.3 
33.3 

50,0 

33,3 
20,0 

18. člen 

Pri ugotavljanju odhodkov davčnega zavezanca se upoštf 
vajo transferne cene s povezanimi osebami, vendar največ o° 
višine povprečnih cen, ki veljajo za določeno vrsto blaga aH 
storitev na domačem ali primerljivem tujem trgu. 

Za povezane osebe po tem zakonu se štejejo lastniki, njihovi 
ožji družinski člani ali druge osebe, ki so z davčnim zaveza"' 
cem kapitalsko oziroma poslovno povezane in imajo lahK° 
vpliv na sprejemanje odločitev, pravne osebe in zasebiki. Pf 

katerih sodeluje v kapitalu ista fizična oseba in njeni o*j 
družinski člani, če imajo status zasebnikov ali večinskih last' 
nikov kapitala, ali ista pravna oseba kot pri davčnem zav* 
zancu (v nadaljnjem besedilu: povezane osebe). 

19. člen 

Med dohodke se priznajo obračunane obresti, razen ob res'' 
na prejeta posojila od lastnikov ali povezanih oseb, ki s* 
priznavajo največ v višini zadnje znane, ob času odobril' 
posojila, skupne povprečne medbančne letne obrestne mer* 
ki jo objavlja Banka Slovenije. 

20. člen 

Plače se priznavajo kot odhodek v obračunanih zneskih i>Qc 

tovljenih v skladu s splošnima kolektivnima pogodbama. 

Kot odhodek se priznavajo tudi deli plač iz naslova uspešno«' 
poslovanja v obračunanih zneskih, ugotovljenih v skla^ 
s splošnima kolektivnima pogodbama. 

21. člen 

Regres za letni dopust, jubilejne nagrade, odpravnine 
upokojitvi, solidarnostna pomoč, prehrana med delom, p>8^ 
pripravnikom, povračila stroškov v primeru službenega po& 
vanja in druga povračila stroškov v zvezi z delom, kot * 
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prevoz na delo in iz dela in terenski dodatek ter plačila 
učencem in študentom na praksi, se priznajo kot odhodek 
v obračunanih zneskih vendar največ do višine, ki jo določi 
Vlada Republike Slovenije. 

22. člen 

Davčnim zavezancem, ki nimajo polno zaposlenega niti enega 
delavca, se kot odhodek ne priznavajo odhodki iz 22. člena 
tega zakona, razen plačila učencem in študentom na praksi, 
v skladu z 22. členom. 

23. člen 

Dolgoročne rezervacije stroškov se priznajo v obračunanih 
zneskih vendar največ do 70% teh stroškov, razen dolgoroč- 
nih rezervacij iz naslova dotacij iz proračunov za osnovna 
sredstva. 

Rezervacije pri bankah se priznajo v obračunanih zneskih 
vendar največ do višine, ki jo predpiše Banka Slovenije, 
v skladu z 29. členom zakona o bankah in hranilnicah. 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se pri bankah, ki so 
v postopku predsanacije in sanacije, priznajo tudi rezervacije 
v skladu z odločbo Banke Slovenije. 

24. člen 

Reprezentančni stroški ter stroški upravnega in nazdornega 
odbora davčnega zavezanca se priznajo kot odhodek v višini 
70% obračunanih zneskov. 

Za reprezentančne stroške se po tem zakonu šteje nakup ali 
porabo lastnih proizvodov, blaga in storitev za reprezen- 
tančne namene, ki nastajajo v razmerjih s poslovnimi part- 
nerji. 

Za stroške upravnega in nadzornega odbora se po tem 
zakonu štejejo sejnine ter povračila potnih stroškov članom 
upravnega in nadzornega odbora. 

25. člen 

Med odhodke se priznajo tudi izplačila za humanitarne, kul- 
turne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, športne, ekološke 
in religiozne namene, kadar so izplačana osebam, ki so 
v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje 
takšnih dejavnosti - vendar največ v višini 0,2% ustvarjenih 
prihodkov. 

Med odhodke se priznajo tudi izplačila za politične organiza- 
cije, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni 
mesečni plači na zaposlenega pri davčnem zavezancu. 

26. člen 

Davčni zavezanci, ki imajo prihodke iz davkov in prispevkov in 
drugih dajatev po predpisih, ali ki prejemajo dotacije in sub- 
vencije iz proračunov in donacije, pripravijo davčni izkaz brez 
teh prihodkov in dejanskih oziroma sorazmernih stroškov. 

Davčni zavezanci, iz zadnje alinee 6. člena, pripravijo davčni 
izkaz brez prihodkov in dejanskih oziroma sorazmernih stro- 
škov, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti; za katere so usta- 
novljeni. 

27. člen 

če je davčni zavezanec dal zaposlenim delavcem, lastnikom 
ali povezanim osebam posojilo brez obresti ali z obrestno 
rnero, ki je nižja od zadnje znane, ob času odobritve posojila, 
skupne povprečne ponderirane medbančne letne obrestne 
mere, se davčna osnova poveča za razliko med obrestmi, 
obračunanimi po skupni povprečni ponderirani medbančni 
letni obrestni meri in obrestmi, ki jih je zaračunal davčni 
zavezanec. 

če je banka ali druga finančna organizacija dala lastnikom ali 

drugim povezanim osebam posojilo brez obresti ali 
z obrestno mero, ki je nižja od povprečne obrestne mere, ki jih 
ob času odobritve posojila za takšna posojila zaračunava 
tretjim osebam, se davčna osnova poveča za razliko med 
obrestmi, obračunanimi po povprečni obrestni meri in 
obrestmi, ki jih je zaračunala lastnikom. 

28. člen 

Davčna osnova se poveča za prejete dividende v skladu z 32. 
členom tega zakona. 

29. člen 

Davčna osnova se zmanjša za dobiček, ki ga je davčni zaveza- 
nec prenesel iz tujine, če je bil od tega dobička plačan 
ustrezen davek v tujini. 

Zmanjšanje davčne osnove po prejšnjem odstavku ne more 
presegati višine davčne osnove. 

Davčni zavezanec mora ustrezen dokument o plačanem 
davku v tujini predložiti skupaj z davčnim izkazom. 

30. člen 

Davčna osnova se zmanjša za prejete obresti od dolgoročnih 
in kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih izdale Repu- 
blika Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile 
Republika Slovenija oziroma občine, vendar največ v višini 
davčne osnove. 

31. člen 

Davčna osnova se zmanjša za že obdavčene, neporabljene 
dolgoročne rezervacije, ki jih je davčni zavezanec izkazal 
v prihodkih, vendar največ v višini davčne osnove. 

32. člen 

Davčni zavezanec, ki izplačuje dividende in druge deleže 
v dobičku (v nadaljnjem besedilu: dividende), mora ob vsa- 
kem izplačilu dividende obračunati in plačati posebno akon- 
tacijo za davek od dobička in dohodnike glede na izplačano 
dividendo (v nadaljnjem besedilu: posebna akontacija), in 
sicer po stopnji 15% za prenos v tujino in po stopnji 25% za 
prejemnike - rezidente Republike Slovenije (razen za fizične 
osebe - družabnike osebnih družb). Davčni zavezanec izda 
prejemniku dividende potrdilo o plačani posebni akontaciji. 

Pri davčnem zavezancu - prejemniku dividende se davčna 
osnova poveča za prejete dividende, vključno s plačano 
posebno akontacijo. 

Pri davčnem zavezancu, ki je povečal davčno osnovo po 
prejšnjem odstavku, se plačilo obračunanega davka od 
dobička zniža za plačano posebno akontacijo. 

Če je izplačevalec dividend davčni zavezanec - rezident 
Republike Slovenije obračunal in plačal davek od dobička po 
stopnji iz 38. člena tega zakona, ne obračuna in ne plača 
posebne akontacije po prvem odstavku tega člena, za pravne 
osebe - rezidente Republike Slovenije. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se davčna osnova davčnega 
zavezanca - rezidenta Republike Slovenije, ki je prejel divi- 
dende, ne poveča za prejete dividende. 

33. člen 

Če je v sporazumu o izogibanju dvojnemu obdavčevanju 
vprašanje obdavčevanja dividend urejeno drugače kot v tem 
zakonu, se za davčne zavezance, ki niso rezidenti Republike 
Slovenije, uporabljajo neposredno določbo takšnega spora- 
zuma. 

34. člen 

Če je razlika med prihodki vključno s povečanjem davčne 
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osnove in odhodki vključno z zmanjšanjem davčne osnove po 
tem zakonu negativna, izkaže davčni zavezanec izgubo 
v davčnem izkazu. 

Tako izkazano izgubo lahko davčni zavezanec pokriva 
z zmanjšanjem davčne osnove v naslednjih petih letih. 

35. člen 

Pokrivanje izgube po prejšnjem členu ne sme presegati višino 
tekoče ugotovljene davčne osnove. 

36. člen 

Pri zmanjšanju davčne osnove na račun izgub iz preteklih let 
se davčna osnova najprej zmanjša za izgubo starejšega da- 
tuma. 

37. člen 

Določbe 34. do 37. člena se ne uporabljajo v primerih združi- 
tve davčnih zavezancev ter za obdavčevanje na podlagi sku- 
pinskega davčnega izkaza. 

V. DAVČNA STOPNJA 
38. člen 

Davek se plačuje po stopnji 30%. 

VI. DAVČNE OLAJŠAVE 

39. člen 

Davčnemu zavezancu se prizna davčna olajšava v višini 20% 
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen 
v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sred- 
stva, vendar največ v višini davčne osnove. 

40. člen 

Če davčni zavezanec proda oziroma odtuji opredmeteno 
sredstvo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo prej 
kot v treh letih po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo 
po 39. členu tega zakona, mora za znesek izkoriščene davčne 
olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje 
oziroma odtujitve sredstva. 

41. člen 

Davčnemu zavezancu, ki oblikuje investicijske rezerve za vla- 
ganja v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna 
motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva ter za 
dolgoročne naložbe v druge osebe v Republiki Sloveniji, se 
prizna davčna olajšava v višini oblikovanih rezerv, vendar 
največ v višini 10% davčne osnove. 

Davčna olajšava iz prejšnjega odstavka se prizna za dobo 
štirih let. 
Če davčni zavezanec ob koncu četrtega poslovnega leta po 
poslovnem letu, ko je obračunal davčno olajšavo iz prvega 
odstavka tega člena, izkaže neporabljeni znesek investicijskih 
rezerv, mora za ta znesek povečati davčno osnovo za to leto. 

42. člen 

Davčnemu zavezancu, ki v poslovnem letu za nedoločen čas 
in najmanj za dve leti zaposli pripravnike oziroma druge 
delavce, ki prvič sklepajo delovno razmerje, in delavce, ki so 
bili pred sklenitvijo delovnega razmerja najmanj 6 mesecev 
prijavljeni pri službi za zaposlovanje, se davčna osnova zniža 
za znesek, ki je enak 30% izplačanih plač teh zaposlenih, in 
sicer največ za prvih 12 mesecev njihove zaposlitve. 

Če davčni zavezanec prekine delovno razmerje osebi Iz 
prvega odstavka tega člena (razen na zahtevo te osebe) prej 
kot v dveh letih od njene zaposlitve, mora za znesek izkoriš- 
čene olajšave po tem členu povečati davčno osnovo in sicer 
v letu prekinitve delovnega razmerja. 

Davčnemu zavezancu, ki zaposluje invalide, se davčna 
osnova zniža za znesek, ki je enak 30% izplačanih plač inva- 
lidov. 

Znižanje davčne osnove po prejšnjih odstavkih se prizna 
v višini izplačanih plač, vendar največ v višini davčne osnove. 

43. člen 

Pri davčnem zavezancu - zavarovalnici se davčna osnova 
zmanjša za oblikovanje rezerve iz dobička, vendar nujveč 
v višini davčne osnove. 

44. člen 

Davčne olajšave po določbah 39. do 43. člena tega zakona se 
priznajo skupaj največ do višine davčne osnove. 

VII. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE DAVKA 

45. člen 

Davek se obračunava in plačuje za poslovno leto, ki je enako 
koledarskemu letu. 

Med letom se davek plačuje v obliki mesečnih akontacij. 

Davčni zavezanci zagotavljajo podatke o poslovanju, ki so 
podlaga za ugotovitev davčne obveznosti, na način in 
v obsegu, kot je določeno s predpisi, računovodskimi stan- 
dardi in s tem zakonom. 

46. člen 

Davčni zavezanec predloži davčni izkaz davčnemu organu. 
Davčni izkaz se predloži na obrazcu, ki ga predpiše minister 
za finance. 

Izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz uporabe dobička in kritje 
izgube in potrdila o plačanem davku od prihodkov, doseženih 
z udeležbo pri dobičku, so sestavni del davčnega izkaza. 

Izkaza uporabe dobička in kritja Izgube ni mogoče spremi- 
njati brez soglasja davčnega organa. 

47. člen 

Davčni zavezanec - rezident Republike Slovenije, ki je lastni* 
več kot 90% osnovnega kapitala drugega zavezanca - rezi- 
denca Republike Slovenije, lahko ugotavlja davčno obveznost 
na podlagi skupinskega davčnega izkaza (v nadaljnjem bese- 
dilu: obdavčenje v skupini). 

Vsak član skupine predloži davčnemu organu svoj davčnj 
izkaz, le eden od članov skupine pa predloži tudi skupinski 
davčni izkaz. 

V skupinskem davčnem izkazu se izguba v davčnem izkazu 
članov skupine pokrije z dobički drugih članov skupine. Če s* 
po pokritju izgube izkaže dobiček, so zavezanci za davčno 
obveznost po skupinskem davčnem izkazu posamični člani 
skupine, sorazmerno obdavčljivemu dobičku Iz posameznih 
davčnih izkazov. 

Plačilo obračunanega davka po skupinskem davčnem izkazu 
opravi predlagatelj tega izkaza. 

Pripravo skupinskega davčnega izkaza, najmanj za tri lota. 
odobri davčni organ na zahtevo članov skupine. Člani sku- 
pine se morajo zavezati, da bodo pokrivali izgubo posamez- 
nih članov skupine. i 

Če se posamezni član skupine naknadno opredeli za posa- 
mično obdavčevanje, ali se naknadno ugotovi, da izguba nI 
bila dejansko pokrita, mora vsak član skupine plačati razliko. j 
ki je nastala zaradi spremembe obdavčenja v skupini. 
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Minister za finance predpiše obliko In način priprave skupin- 
skega davčnega Izkaza. 

48. člen 

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu obračun davka 
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, skupinski davčni 
zkaz pa se predloži do 15.- aprila tekočega leta za preteklo 

Davčni zavezanec plača razliko med plačanimi akontacijami 
in obračunanim davkom v petih dneh po predložitvi obračuna 
davka. 

^včni zavezanec lahko zahteva vračilo preveč plačanih 
akontacij hkrati s predložitvijo obračuna davka. 

49.člen 

Davčna obveznost, ugotovljena v davčnem izkazu davčnega 
Zavezanca, se Šteje za dokončno, razen če davčni organ na 
Podlagi podatkov iz davčnega izkaza, podatkov o obračunu 
Poslovanja in drugih podatkov, ki jih pridobi med kontrolo, 
"flotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana. 

£a davčni organ ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno 
Vračunana, Izda odločbo, s katero davčnemu zavezancu 
[]aložl, da v 30 dneh po prejemu odločbe plača davek s pripa- 
dajočimi obrestmi, ki tečejo od dneva, ko je nastala obveznost 
za obračun In plačilo davka. 

davčni organ ali davčni zavezanec ugotovi, da je bila 
davčna obveznost preveč obračunana in plačana, davčni 
zavezanec lahko zahteva vračilo preveč plačanega davka. 

50. člen 

Davčni zavezanci, pri katerih nastanejo združitve, sestavijo 
iatni obračun davka na dan vpisa združitve v register. 

Letni obračun davka iz prejšnjega odstavka se predloži davč- 
nemu organu v 60 dneh po vpisu združitve v register. 

Poračun in plačilo davka v postopku likvidacije ali stečaja se 
opravi hkrati s predložitvijo letnega obračuna davka. 

51. člen 

Davčni zavezanec, nad katerim se začne postopek likvidacije 
J" stečajni postopek, sestavi letni obračun davka na dan pred 
dnevom, ko se začne ta postopek. 

'-•tnl obračun davka Iz prejšnjega odstavka se predloži davč- 
nemu organu v 60 dneh od dneva, ko se je začel postopek 
■ikvidacije ali stečajni postopek. 

Kračun In plačilo davka v postopku likvidacije ali stečaja se 
°pravi hkrati s predložitvijo letnega obračuna davka. 

52. člen 

Davek se plačuje med letom v obliki mesečnih akontacij 
*orazmerno z višino davčne osnove po zadnjem obračunu 
davka. 

Akontacije se plačujejo mesečno najpozneje do desetega dne 
v mesecu za pretekli mesec. 

glede na določila prejšnjih odstavkov, Investicijski skladi 
Po zakonu o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
^ftd letom ne plačujejo mesečnih akontacij davka. 

53. člen 

Minister za finance lahko predpiše, da plačujejo davčni zave- 
zanci med letom večje akontacije, kot bi jih sicer plačevali po 

zadnjem obračunu davka, če je rast drobnoprodajnih cen 
v Republiki Sloveniji glede na zadnje obračunsko obdobje 
večja kot 10%. 

Minister za finance lahko predpiše, da plačujejo davčni zave- 
zanci drugačne akontacije, kot bi jih sicer plačevali po zad- 
njem obračunu davka, če se med letom spremenijo davčne 
stopnje. 

54. člen 

Obveznost za obračun in plačilo davka ter obresti zastara 
v petih letih po preteku leta, v katerem je nastala davčna 
obveznost. 

Pravica davčnega zavezanca do vračila plačanega davka In 
obresti, ki jih ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih po 
preteku leta, v katerem jih je plačal. 

55. člen 

Zastaranje obveznosti za obračun in plačilo davka se pretrga 
z vsakim uradnim dejanjem pristojnega organa oziroma 
davčne službe, ki mu je namen obračun In plačilo davka in je 
bilo dano v vednost davčnemu zavezancu. 

Zastaranje pravice do vračila nepravilno ali preveč plačanega 
davka in obresti se pretrga z vsakim dejanjem, ki ga davčni 
zavezanec stori pri pristojnem organu oziroma davčni službi, 
da doseže vračilo. 

Po vsakem pretrganju zastaranja začne teči zastaralni rok 
znova. 

Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko poteče deset let od 
dneva, ko je prvič pričelo teči. 

VIII. KAZENSKE DOLOČBE 

5«. člen 

Z denarno kaznijo do petkratnega zneska utajenega davka, 
najmanj pa 1.500.000 tolarjev se kaznuje za gospodarski pre- 
stopek davčni zavezanec, če v nasprotju z določbami tega 
zakona o ugotavljanju davčne osnove (7. do 37. člen in 47. 
člen) in davčnih olajšav (39. do 44. člen) navede v obračunu 
davka napačne podatke In je zaradi tega prišlo do znižanja 
davčne osnove oziroma višine obračunanega davka. 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

57. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek davčni zavezanec, če v predpisani obliki in predpisa- 
nem roku ne predloži obračuna davka (45. do 52. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 75.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba davčnega zavezanca, ki stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

58. člen 

Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčne službe 
opravlja naloge davčnega organa po tem zakonu Služba druž- 
benega knjigovodstva v Republiki Sloveniji. 

59. člen 

Do uveljavitve predpisov o davčnem postopku se glede nad- 
zora, postopka in izterjave davka uporablja ta zakon in pred- 
pisi o službi družbenega knjigovodstva. 

Ne glede na predpise o službi družbenega knjigovodstva 
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lahko služba družbenega knjigovodstva, če v postopku kon- 
trole ugotovi, da davčni zavezanec ni pravilno obračunal 
davka, davčnemu zavezancu hkrati z zahtevkom za popravek 
davčnega izkaza izda tudi nalog za poravnavo ugotovljenega 
zneska davka. 

Če davčni zavezanec ne predloži izkaza davčnemu organu ali 
če v postopku inšpiciranja ne zagotovi podatkov za ugotovi- 
tev davčne osnove, davčni organ ugotovi davčno osnovo na 
podlagi ocene prihodkov in odhodkov. Tako ugotovljena 
davčna osnova se zniža le, če davčni zavezanec dokaže, da je 
nižja. 

60. člen 

Pravne osebe, zasebniki, državni organi in organi lokalnih 
skupnosti, so dolžni davčnemu organu na njegovo zahtevo 
dati podatke, ki so potrebni za oceno in izterjavo davka ter 
omogočiti vpogled v svoje poslovne knjige in evidence. 

61. člen 

Pristojen organ, pri katerem morajo tuje pravne osebe vpisati 
v register svoje poslovne enote, in organ, ki izdaja dovoljenja 
za opravljanje dejavnosti, sta dolžna davčnemu organu 
dostavljati podatke o ustanovitvi poslovnih enot tujih pravnih 
oseb. 

62. člen 

Minister za finance lahko izdaja podrobnejše predpise 
o načinu obračunavanja in plačevanja davka. 

63. člen 

Davčni zavezanci poravnajo svoje obveznosti za leto 1993 po 
določbah zakona o davku od dobička pravnih oseb (Uradni 
list RS, št. 48/90 in 32/91). 

64. člen 

Davčni zavezanci, ki na dan uveljavitve tega zakona uveljav- 
ljajo davčno olajšavo po 21. in 24.a členu zakona o davku od 
dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 46/90 in 32/91), lahko 
to olajšavo uveljavljajo do poteka dobe. 

65. člen 

2 dnem, k6 začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS, št. 48/90 i" i 
32/91). 

66. člen i 
i 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu; 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1994. ! 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 27. 11. 
1993 sprejel predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb 
in ugotovil, da predstavlja primerno podlago za pripravo 
druge obravnave predloga zakona ter naložil predlagatelju, 
da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo upošteva 
stališča in sklepe Državnega zbora, prouči in ustrezno upo- 
števa pripombe in mnenja Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve Državnega zbora ter pripombe in predloge 
Odbora za javne finance in kreditno-monetarno politiko in 
Službe družbenega knjigovodstva Slovenije. 

I: Pripombe, ki Jih je predlagatelj upošteval 

1. Predlagatelj je upošteval mnenje Sekretariata za zakono- 
dajo in pravne zadeve Državnega zbora, da se ponovno prouči 
ustreznost pojma »civilnopravne osebe- (zadnja alinea 6. 
člena). Zaradi nedorečenosti zakonodaje na tem področju 
predlagamo, da se v zadnji alinei 6. člena pojem »civilno- 
pravne osebe« nadomesti z besedilom, ki natančno oprede- 
ljuje davčne zavezance, ki plačujejo davek od dobička le od 
pridobitne dejavnosti. 

2. Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora in mne- 
nje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora, da se zamenja tujke in povsem tuje besede z ustreznimi 
slovenskimi pojmi (17., 32., 39., 47. člen). 

3. Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora ter pri- 
pombe Službe družbenega knjigovodstva Slovenije, da se 
višino dohodkov in drugih povračil v zvezi z delom veže na akt 
vlade, ki bi limitiral posamezne vrste odhodkov in določil 
obveznost dokumentiranja tovrstnih odhodkov oziroma stro- 
škov za potrebe izračuna davčne osnove (21. člen). 

4. Predlagatelj je prav tako upošteval sklep Državnega zbora 
o dopolnitvi besedila 22. člena. 

5. Predlagatelj je upošteval pripombe Službe družbenega 
knjigovodstva Slovenije in opredelil reprezentančne stroške 
in stroške upravnega in nadzornega odbora, ki se priznavajo 
kot odbitne postavke po tem zakonu (24. člen). 

6. Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora, da se 
zviša neobdavčljivi del dobička za donatorstvo od 0,1% na 
0,2% prihodkov (25. člen). 

7. Predlagatelj je upošteval predlog Službe družbenega knH 
govodstva Slovenije za izboljšanje in dopolnitev besedila 2° o 
člena. o 

8. Predlagatelj je upošteval sklep Državnega zbora, da ff 

natančno določi razlika med obrestmi, ki jih banke in drug10 
finančne organizacije zaračunavajo tretjim osebam "P 
obrestmi, ki jih zaračunavajo lastnikom oziroma povezanimi 
osebam (drugi odstavek 27. člena). 

9. Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora, da sejfh 
davčne olajšave za investicije v opredmetena osnovna sr&b 
stva izvzamejo sredstva namenjena za nakup osebnih moto'' 
nih vozil (39. in 41. člen). 

}< 
10. Predlagatelj je upošteval stališče Držvnega zbora 'J9, 

pobudo Službe družbenega knjigovodstva Slovenije, da se P'' 0 
olajšavah na račun nezaposlenih oseb določi minimalni #5, 

za katerega mora davčni zavezanec obdržati zaposleno osaty w 
v delovnem razmerju in v primeru kršitve tega roka po kri*0 £ 
davčnega zavezanca, določiti povišanje davčne osnove (*" J 
člen). 

ti 
11. Predlagatelj je upošteval pobudo Službe družbenega MJ"1" 
govodstva Slovenije, da se določi tudi rok za predloži'6*' 
skupinskega davčnega izkaza davčnemu organu (48. člen) ' 

12. Predlagatelj je upošteval tudi pobudo Službe družbene& {J 
knigovodstva Slovenije, da se določi način ravnanja v 
meru, ko se naknadno ugotovi, da je bila davčna obvezno* J 
preveč obračunana in plačana (40. člen). 

13. Predlagatelj je upošteval pobudo Službe družbenega kni- 
govodstva Slovenije za jasnejšo opredelitev določb 6. 
ki se nanašajo na investicijske sklade ter za rešitev vprašani 
plačevanja akontacij davka (6. in 52. člen). ^ 

14. Predlagatelj je upošteval pobudo Službe družbenega kni^° 
govodstva Slovenije za dopolnitev 51. člena in 59. člena. ^ 

15. Predlagatelj je upošteval stališče Državnega zbora ^ 
pobudo Službe družbenega knjigovodstva Slovenije, da 
v zakon vključi določilo, da ima Služba družbenega knjiftJ' 
vodstva Slovenije, v primeru pomanjkljive dokumentacij^?' 
pravico do lastne presoje pri izračunu oziroma ugoto*1^ 
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tevčne osnove davčnega zavezanca (59. člen). 

'8. Predlagatelj je upošteval pobudo Službe družbenega knji- 
govodstva Slovenije, da se zakon dopolni z določbami, ki bi 
Učnemu organu omogočale pridobitev podatkov, potrebnih 
" oceno in izterjavo davkov, tudi od drugih oseb (60. člen). 

J 'J- Predlagatelj je tudi upošteval pobudo Službe družbenega 
knjigovodstva Slovenije, da se zakon dopolni z določbami, ki 
"točnemu organu zagotavljajo podatke o ustanovitvi poslov- 
ah enot tujih pravnih oseb (61. člen). 

. Predlagatelj je deloma upošteval pobudo Službe družbe- 
I 0®ga knjigovodstva Slovenije za dopolnitev 62. člena. 
) '9- Poleg navedenih dopolnitev in sprememb besedila je 

^Bdlagatelj dopolnil besedilo predloga zakona še z nekate- 
ri drugimi izboljšavami in dopolnitvami besedila, ki pa so 
P'ddvsem redakcijske narave. 

V 
1 "■ Pripombe In predlogi, ki jih predlagatelj nI upošteval 

'• Predlagatelj je proučil pobudo Službe družbenega knjigo- 
vodstva Slovenije, da so javna podjetja in javni gospodarski 

j **vodi zavezanci za davek od dela prihodkov, ki jih dosegajo 
[opravljanjem dejavnosti, za katere jim ustanovitelj (Repu- 
blika Slovenija oziroma občine) ne določa cen oziroma tarif, 
^užba meni, da so javna podjetja za ta del prihodkov v ugod- 
neišem položaju v primerjavi z ostalimi pravnimi osebami. 

dlagatelj te pobude ni upošteval, saj po 6. členu zakona 
h "toka ne plačujejo javna podjetja in javni gospodarski zavodi, 
,so v lasti Republike Slovenije oziroma občin, saj po zakonu 

J financiranju javne porabe, republiki in občinam pripada 
"oblček javnih podjetij, ki so jih ustanovile. 

»£ D "7®dlagatelj je proučil tudi mnenje Sekretariata za zakono- 
j8/o in pravne zadeve Državnega zbora k 6. členu, da ni 

'Povsem jasno ali se ta člen nanaša le na tista javna podjetja in 
" 'toode, ki so v 100% lasti države oziroma občin. 

dlagatelj meni, da določbe 6. člena tega zakona in določbe 
*eJ<ona o financiranju javne porabe jasno opredeljujejo le 

~r *>djetja in zavode, ki so v 100% lasti republike ali občin. 

Predlagatelj ni upošteval pobude Službe družbenega knji- 
.J°v°dstva Slovenije, da se visoke amortizacijske stopnje 
JJj "Hlojujejo z dejanskimi investicijskimi vlaganji. 

predlagatelj meni, da predlog zakona ne določa bistveno 
Z rok amortiziranja opredmetenih sredstev in neopredme- 
0 onih dolgoročnih sredstev, kar bi vplivalo na pretirano zmanj- 

hiVanje davčne osnove. Predlog zakona namreč omogoča 'stveno krajši rok amortiziranja teh sredstev ter hkrati omo- 
, ?°5a davčnim zavezancem nova investicijska vlaganja. Zakon 
/tudi določa, da se amortizacija dokončno amortiziranih sred- 

iin ne ^teie za odhodek, tudi če se taka sredstva še naprej P°rabljajo za opravljanje dejavnosti. Davčni zavezanci, ki 
^ortlziranih sredstev ne bodo nadomestili z novimi (z dejan- 

r. ?'">/ investicijskimi vlaganji) ostanejo brez osnove za obra- 
2i» *™«izacije oziroma za obračun odhodkov za te H^one, kar ima za posledico večjo davčno osnovo oziroma 

točno obveznost. 

^2predlagatelj ni upošteval mnenja Službe družbenega knji- 
%'odstva Slovenije, da nižja stopnja davka za prenos 

f)B 
a v tuilno v primerjavi z višjo za prejemnike razidente ^Publike Slovenije stimulira prenos dobička v tujino (32. 

*ri). pri izplačilu dividend in obdavčevanju le-teh je 
'I i 'robno upoštevati, da imamo v Repubiki Sloveniji popolno 

'e9racijo davka od dobička pravnih oseb in sicer za pravne 
uto* rezidente Republike Slovenije. Prav tako je potrebno IfaStovati, da se v predlogu zakona o dohodnini za fizične 
„Hj, rezidente Republike Slovenije predlaga delna integra- 
li8 tega davka. Pri nerezidentih republike Slovenije pa 
&>?m° k,aslini sistem dvojnega obdavčevanja (tako dobička 

to tud' delov dobička - dividend), ki pa ga delno odpravijo orazumi o izogibanju dvojnemu obdavčevanju ter zakono- 

daja držav, katerih rezidenti so, s takoimenovanim »davčnim 
kreditom« za plačane davke v tujini. 

Po modelu držav članic OECD za sklepanje sporazumov o izo- 
gibanju dvojnemu obdavčevanju je pravica države, kjer se 
dividende ustvarijo, da jih tudi obdavčuje vendar z najvišjo 
stopnjo 15% na bruto dividende. Predlagatelj je to izhodišče 
upošteval že pri pripravi zakona leta 1990. višja stopnja akon- 
tacije davka od dobička (za pravne osebe) in dohodnine (za 
fizične osebe) pa je predlagana zaradi uskladitve določb 
z določbami zakona o dohodnini ter zaradi uskladitve akonta- 
cije s stopnjo davka od dobička, ki je 30%. 

4. Predlagatelj ni upošteval mnenja Službe družbenega knji- 
govodstva Slovenije, da iz zakona ni jasno razvidno ali bo 
moral davčni zavezanec, pri katerem poslovno leto (po 
zakonu o družbah) ne bo enako koledarskemu letu, sestavljati 
računovodske izkaze tudi za koledarsko leto. 

V zakonu je jasno določeno, da se davek obračunava in 
plačuje za poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. Prav 
tako je določeno, da davčni zavezanec predloži davčni izkaz 
davčnemu organu, sestavni del davčnega izkaza pa so tudi 
izkaz uspeha, bilanca stanja ter izkaz uporabe dobička in 
kritje izgube. 

Za uveljavljanje davčne zakonodaje oziroma za ustrezno pobi- 
ranje davkov mora davčni organ med drugim imeti register 
davčnih zavezancev, podatkovne baze o ekonomski moči 
davčnih zavezancev ter podatke o obračunanih in plačanih 
davkih. Zato je tudi v zakonu določeno, da so računovodski 
izkazi sestavni del davčnega izkaza. To pomeni, da morajo 
davčni zavezanci za davčne potrebe pripraviti računovodske 
izkaze tudi za koledarsko leto, vkolikor njihovo poslovno leto 
ni enako koledarskemu. 

5. Predlagatelj ni upošteval sklepa Državnega zbora, da se 
dopolnijo določbe, ki urejajo davčno olajšavo za zaposlovanje 
invalidov, s kriteriji glede na stopnjo invalidnosti zaposlenega 
invalida (42. člen). 

V zakonu je določeno, da se davčnemu zavezancu, ki zapo- 
sluje invalide, davčna osnova zniža za znesek, ki je enak 30% 
izplačanih plač invalidov. Za invalide se po tem zakonu štejejo 
osebe, ki jim je priznana invalidnost z odločbo pristojnega 
organa. To področje pa urejajo naslednji zakoni: 

- za delovne invalide: Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92); 

- za civilne invalide vojne: Zakon o civilnih invalidih vojne 
(Uradni list RS, št. 56/92); 

- za vojaške invalide: Zakon o temeljnih pravicah vojaških 
invalidov in družin padlih borcev (Uradni list SFRJ, št. 68/81, 
41/83, 75/85, 44/89, 87/89, 20/90 in 42/90); 

- za invalidne osebe: Zakon o usposabljanju in zaposlovanju 
invalidnih oseb (Uradni list SRS, 6t. 18/76); 

- za kategorizirane mladostnike: Zakon o izobraževanju in 
usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in 
duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 19/76). 

Navedeni zakoni v večini primerov nimajo določenih stopenj 
invalidnosti, temveč se status invalida določa z odločbo 
ustreznega organa. Predlagatelj meni, da je davčna olajšava 
za zaposlovanje invalidov ustrezno naravnana, saj invalidi 
spadajo v skupino najtežje zaposljivih oseb. Prav tako meni, 
da ni sprejemljiva kategorizacija invalidov (po stopnjah inva- 
lidnosti) v davčni zakonodaji, brez ustrezno spremenjene 
sistemske zakonodaje s področja, ki ureja priznavanje invalid- 
nosti. 

6. Predlagatelj je proučil stališče Državnega zbora, da se 
natančneje določi davčno osnovo za zavezance, nerezidente 
Republike Slovenije. 

Predlagatelj je deloma upošteval stališče Državnega zbora in 



predlagal redakcijske spremembe besedila zakona, ki se 
nanašajo na natančnejšo opredelitev davčnih zavezancev, 
nerezldentov Republike Slovenije, ki so davčni zavezanci le za 
doseženi dobiček z opravljanjem dejavnosti v Republiki Slo- 
veniji. Hkrati pa predlagatelj meni, da nI potrebno pri oprede- 
ljevanju davčne osnove posebnih določil za nerezldente 
Republike Slovenije, saj morajo biti po davčni zakonodaji In 
so tudi po drugi zakonodaji glede svojih pravic, obveznosti In 
odgovornosti izenačeni z domačimi osebami. 

7. Predlagatelj je proučil priporočilo Državnega zbora 
o uvedbi -offshore« zakonodaje v Republiki Sloveniji. Predla- 

gatelj meni, da je Republika Slovenija s sprejetjem prve In 
druge faze davčne reforme že opredelila koncept In politiko 
davčne zakonodaje v Republiki Sloveniji. Uvedba •offshore« 
zakonodaje v Republiki Sloveniji zahteva revidiranje celot- 
nega koncepta In politike na tem področju, ki bi se lahko 
uveljavila s spremembo celotne, ie sprejete davčne zakono- 
daje In z na novo predlagano zakonodajo. Glede na navedeno 
In na obseg področij, na katera vpliva uvedba »off shore' 
zakonodaje (davčni sistem, proračun, socialna politika,..') 
predlagamo Državnemu zboru, da za proučitev In pripravo 
odgovora do navedenega priporočila opredeli Vladi Repu- 
blike Slovenije daljie časovno obdobje. 
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Predlog zakona o POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE 

- EPA 386 - DRUGA OBRAVNAVA 

Predlog zakona o posebnem davku na določene prejemke 

vfada Republike Slovenije je na 59. seji dne 9. decembra 
1993 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POSEBNEM DAVKU NA DOLO- 
ČENE PREJEMKE, 

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo na podlagi sklepa 
14. seje Državnega zbora z dne 25/11-1993, 174. in 187. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije za 
decembrsko zasedanje zbora. 

Na podlagi drugega odstavka 179. člena poslovnika Držav- 
nega zbora predlagamo, da se skrajša 30-dnevni rok za 
predložitev navedenega zakona (drugi odstavek 52. člena 
poslovnika Državnega zbora). 

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

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance, 
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance, 

- Irena ZAKOTNIK, višja svetovalka v Ministrstvu za fi- 
nance. 

1.člen 

S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja posebnega 
davka na določene prejemke, izplačane fizični osebi. 

2. člen 

Davek plačujejo pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo 
dejavnost in izplačujejo s tem zakonom določene prejemke. 

3. člen 

Osnova za obračun in plačilo davka je vsako posamezno 
bruto Izplačilo fizični osebi za opravljeno storitev na podlagi 
Pogodbe o delu po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu 
o obligacijskih razmerjih. 
V bruto Izplačilo iz prejšnjega odstavka se vštevajo tudi vsa 
Povračila stroškov, ki Jih je fizična oseba prejela v zvezi 
z opravljanjem storitve. 

Za Izplačilo za opravljeno storitev po tem zakonu se ne štejejo 
plačila za uporabo avtorskega dela na podlagi avtorskih 
Pogodb po zakonu o avtorski pravici. 

4. člen 

Davek se ne plačuje od izplačil za začasno ali občasno oprav- 
■janje dela učencev in študentov, prejetih preko študentskih 
•II mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredova- 
nja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi 
ha področju zaposlovanja. 

5. člen 

Davek se plačuje po stopnji 25%. 

6. člen 

Davek se obračunava in plačuje najpozneje v treh dneh po 
Vplačilu. 

7. člen 

Davek je prihodek državnega proračuna. 

8. člen 
prl pravnih osebah se glede kontrole, postopkov in izterjave 
davka uporabljajo predpisi o službi družbenega knjigovod- 
stva. 

Pri zasebnikih, ki opravljajo dejavnost, se glede izterjave 
davka uporabljajo določbe zakona o davkih občanov o prisilni 
izterjavi davka. 

9. člen 

Do uveljavitve predpisov o novi orgniziranosti davčne službe 
opravljata nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem davka 
po tem zakonu Služba družbenega knjigovodstva v Republiki 
Sloveniji in Republiška uprava za javne prihodke v skladu 
s posebnimi predpisi. 

10. člen 

Agencije, preko katerih se opravlja plačilo avtorskih pogodb 
ter študentske in mladinske organizacije, ki opravljajo dejav- 
nost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, 
v skladu s predpisi na področju zaposlovanja, morajo orga- 
nom iz 8. člena tega zakona posredovati podatke o izvršenih 
pogodbah. 

11. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek 
izplačevalec s tem zakonom določenih prejemkov: 

- če davka ne obračuna in plača, če davka ne obračuna in 
plača v določenem roku ali davek obračuna in plača nepra- 
vilno (5. člen); 

- če je plačilo fizični osebi izvršeno kot plačilo za uporabo 
avtorskega dela, ki se ne more šteti kot avtorsko delo po 
zakonu o avtorski pravici (tretji odstavek 3. člena); 
- če je plačilo fizični osebi izvršeno kot plačilo za začasno ali 
občasno opravljanje dela učenca oziroma študenta, prejeto 
preko študentske ali mladinske organizacije, ki opravlja 
dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, 
v skladu s predpisi na področju zaposlovanja, četudi fizična 
oseba nima statusa učenca oziroma študenta (4. člen); 

- če organom Iz 8. člena tega zakona ne posreduje podatkov 
o izvršenih pogodbah (10. člen). 

- Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje tudi 
odgovorna oseba izplačevalca s tem zakonom določenih pre- 
jemkov, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

12. člen . 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji zbora, dne 25. 
11. 1993, sprejel predlog zakona o posebnem davku na dolo- 
čene prejemke in ugotovil, da predstavlja primerno osnovo za 
pripravo druge obravnave predloga zakona ter naložil predla- 
gatelju, da pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo 
upošteva stališča in sklepe Državnega zbora. 

Predlagatelj je upošteval sklep Državnega zbora, da se bese- 
dilo zakona dopolni tako, da se za izplačilo za opravljeno 
storitev po tem zakonu ne štejejo plačila za začasno ali 
občasno opravljanje dela učencev in študentov, prejetih 
preko študentskih ali mladinskih organizacij, ki opravljajo 

dejavnost posredovanja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, 
v skladu s predpisi na področju zaposlovanja. 

Predlagatelj je upošteval tudi sklep Državnega zbora o tem, 
da pripravi rešitve za nadzor nad resničnostjo izkazovanja 
prejemkov po pogodbah o avtorskem delu in prejemkov, 
prejetih preko študentskih ali mladinskih oganizacij, ki oprav- 
ljajo dejavnost posredovanja dela tako, da se avtorskim agen- 
cijam in študentskim ter mladinskim organizacijam, ki oprav- 
ljajo dejavnost posredovanja dela, naloži obveznost posredo- 
vanja podatkov o izvršenih pogodbah Službi družbenega knji- 
govodstva in Republiški upravi za javne prihodke. 
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