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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI VEČSTRANSKEGA 

SPORAZUMA 0 PRISTOJBINAH NA 

ZRAČNIH POTEH 

- EPA 910 

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji 13. aprila 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI VEČSTRAN- 
SKEGA SPORAZUMA O PRISTOJBINAH NA ZRAČNIH 
POTEH, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega 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 bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze, 
- Ludvik BOKAL, direktor Republiške uprave za zračno 
plovbo, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Večstranski sporazum o pristojbinah na zračnih 
poteh, sprejet v Bruslju 12. februarja 1981. 

2. člen 

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

OPOMBA: aledl tekst sporazuma v angleškem jeziku 

VEČSTRANSKI SPORAZUM O PRISTOJBINAH NA ZRAČNIH 
POTEH 

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA, REPUBLIKA AVSTRIJA, KRA- 
LJEVINA BELGIJA, ŠPANIJA, REPUBLIKA FRANCIJA, ZDRU- 
ŽENO KRALJESTVO VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, 
IRSKA, VELIKO VOJVODSTVO LUKSEMBURG, KRALJEVINA 
NIZOZEMSKA, REPUBLIKA PORTUGALSKA, ŠVICARSKA 
KONFEDERACIJA, v nadaljnjem besedilu »Države pogodbe- 
nice«, in EVROPSKA ORGANIZACIJA ZA VARNOST ZRAČNE 
PLOVBE, v nadaljnjem besedilu »EUROCONTROL«, so se 
glede na to, da je potrebno zaradi dopolnitve Mednarodne 
konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne 
plovbe z dne 9. decembra 1960 nadomestiti sporazume skle- 
njene med evropskimi državami in EUROCONTROL za pobira- 
nje pristojbin na zračnih poteh; 

priznavajoč, da je bilo sodelovanje pri določanju in pobiranju 
pristojbin na zračnih poteh v preteklosti učinkovito; 

v želji nadaljevati in okrepiti vzpostavljeno sodelovanje; 

odločeni vzpostaviti enoten evropski sistem pristojbin na 
zračnih poteh, ki bo dostopen čimvečjemu številu evropskih 
držav, ob upoštevanju smernic, ki jih priporoča Mednarodna 
organizacija civilnega letalstva; 

prepričani, da bo taka enotnost tudi poenostavila pogajanja 
z uporabniki; 

glede na to, da države udeleženke v EUROCONTROL sistemu 
pristojbin na zračnih poteh želijo okrepiti pooblastila organi- 
zacije glede izterjave pristojbin; 

priznavajoč, da tak sistem zahteva novo pravno podlago; 
dogovorili o naslednjem: 

1. člen 

1. Države pogodbenice se strinjajo da sprejmejo skupno poli- 
tiko glede pristojbin za navigacijske naprave in služb na 
zračnih poteh, v nadaljnjem besedilu »pristojbine na zračnih 
poteh«, v zračnem prostoru na letalsko informativnih območ- 
jih v njihovi pristojnosti. 

2. V skladu s tem se strinjajo z ustanovitvijo skupnega sistema 
za določanje in pobiranje pristojbin na zračnih poteh in v ta 
namen uporabljajo službe EUROCONTROL. 

3. S tem namenom bosta Stalna komisija in Upravni odbor 
EUROCONTROL razširjena z vključitvijo predstavnikov držav 
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pogodbenic, ki niso članice EUROCONTROL in se v nadalj- 
njem besedilu imenujeta »Razširjena komisija« in »Razširjeni 
odbor«. 

4. Letalska informativna območja, omenjena v prvem 
odstavku tega člena, so našteta v prilogi 1 tega sporazuma. 
Katerokoli spremembo, ki jo država pogodbenica želi storiti 
na seznamu svojih letalskih informativnih območij, bo pred- 
met soglasnega sporazuma Razširjene komisije, če bi se 
s tem spremenile globalne meje zračnega prostora, ki ga 
zajema ta Sporazum. Katerokoli spremembo, ki ne spremeni 
globalne meje, bo zadevna država pogodbenica sporočila 
EUROCONTROL-u. 

2. člen 

V Razširjeni komisiji bo imela, v skladu z določili točke (b) 
drugega odstavka 6. člena, vsaka država pogodbenica en 
glas. 

3. člen 

1. Razširjena komisija bo določila tak skupni sistem pristojbin 
na zračnih poteh, da: 

(a) bodo take pristojbine določene v skladu s skupno formulo, 
ki upošteva stroške, ki jih imajo države pogodbenice z napra- 
vami in službami za zračno plovbo na zračnih poteh in 
z upravljanjem tega sistema, kot tudi stroške, ki jih ima 
z upravljanjem sistema EUROCONTROL; 

(b) te pristojbine pobira EUROCONTROL kot enotno pristoj- 
bino za vsak polet. 

2. Razširjena komsija bo s tem ciljem: 

(a) določila načela pri ocenitvi stroškov iz točke (a) prvega 
odstavka tega člena; 

(b) določila formulo, ki se bo uporabljala pri izračunu pristoj- 
bin na zračnih poteh; 

(c) odobrila za vsako obračunsko obdobje razmerje, po kate- 
rem bodo stroški iz točke (a) prvega odstavka tega člena 
povrnjeni; 

(d) določila denarno enoto, v kateri so izražene pristojbine na 
zračnih poteh; 

(e) določila pogoje uporabe sistema, vključno s plačilnimi 
pogoji, merskimi enotami in tarifami in obdobje, za katero 
veljajo; 

(f) določila načela, ki urejajo izjeme pri plačilu pristojbin na 
zračnih poteh; 

(g) odobrila poročila Razširjenega odbora; 

(h) sprejela finančne predpise, ki se uporabljajo v sistemu 
plačevanja pristojbin na zračnih poteh; 

(i) odobrila sporazume med EUROCONTROL in katero koli 
državo, ki želi uporabljati EUROCONTROL vire ali tehnično 
pomoč, glede pobiranja pristojbin za zračno plovbo, ki niso 
zajete v tem Sporazumu; 

» 
(j) odobrila dopolnitve proračuna, ki jih predlaga Razširjeni 
odbor v skladu s točko (c) prvega odstavka 5. člena. 

3. Razširjena komisija bo določila svoj poslovnik s soglasnim 
glasovanjem vseh držav pogodbenic. 

4. člen 

Vsaka država pogodbenica ima v Razširjenem odboru, 
v skladu z določili točke (b) drugega odstavka 6. člena, en 
glas. 

5. člen 

1. Razširjeni odbor bo: 

(a) pripravljal odločitve za Razširjeno komisijo; 

(b) nadzoroval delovanje sistema pristojbin na zračnih poteh, 
vključujoč sredstva, ki jih EUROCONTROL uporablja v ta 
namen, in vseh potrebnih ukrepov, še posebej glede izterjave 
pristojbin na zračnih poteh, v skladu z odločitvami Razširjene 
komisije; 

(c) poročal Razširjeni komisiji o sredstvih, potrebnih za delo- 
vanje sistema pristojbin na zračnih poteh in predložil dodatek 
k proračunu glede aktivnosti EUROCONTROL v zvezi s pri- 
stojbinami na zračnih poteh; 

(d) izvrševal katerekoli druge naloge, ki mu jih poveri Razšir- 
jena komisija. 

2. Razširjeni odbor bo določil svoj poslovnik v skladu z dolo- 
čili točke (a) drugega odstavka 6. člena. 

6. člen 

1. Razširjena komisija sprejema odločitve na naslednje na- 
čine: 

(a) Odločitve o zadevah iz točk (a) do (f) in točke (h) drugega 
odstavka 3. člena zahtevajo soglasno glasovanje vseh držav 
pogodbenic in so za vse države pogodbenice obvezujoče; če 
soglasna odločitev ni mogoča, bo Razširjena komisija odlo- 
čala z dvotretjinsko večino oddanih glasov. Katera koli država 
pogodbenica, ki zaradi prevladujočih nacionalnih interesov 
ne more uveljaviti take odločitve, bo Razširjeni komisiji pred- 
ložila pisno obrazložitev. 

(b) Odločitve o zadevah iz točk (I) in (j) drugega odstavka 3. 
člena zahtevajo dvotretjinsko večino oddanih glasov, pri 
čemer morajo glasovi vsebovati ponderirano večino držav 
članic EUROCONTROL v skladu z določili iz priloge 2 tega 
Sporazuma. Vsako leto bo EUROCONTROL obvestil države 
pogodbenice, ki niso članice EUROCONTROL o številu gla- 
sov, do katerega imajo države članice pravico v skladu z nave- 
denimi določili. 

(c) Odločitve o zadevah iz točke (g) drugega odstavka 3. člena 
zahtevajo dvotretjinsko večino vseh glasov. Isto velja za 
postopke, ki jih v imenu EUROCONTROL pred arbitražo, 
omenjeno v 25. členu, vodi Razširjena komisija. 

2.(a) Poslovnik Razširjenega odbora, vključno s predpisi 
o sprejemanju odločitev, zahteva soglasno glasovanje vseh 
držav pogodbenic v Razširjeni komisiji. 

(b) Vendar pa se bodo odločitve Razširjenega odbora iz točke 
(c) prvega odstavka 5. člena sprejemale v skladu z določili 
točke (b) prvega odstavka tega člena. 

7. člen 

EUROCONTROL bo v skladu z ustreznimi pravili določil pri- 
stojbino na zračnih poteh za vsak polet v zračnem prostoru, 
določenem v 1. členu. 

8. člen 

EUROCONTROL bo pobiral pristojbine na zračnih poteh, 
navedenih v 7. členu. V ta namen je pristojbina enotna dajatev 
za posamezni polet in bo predstavljala enotni zahtevek EURO- 
CONTROL-a, plačljiv na njegovem sedežu. 

9. člen 

Dolžnik za plačilo pristojbine je oseba, ki je upravljala zrako- 
plov v času poleta. 
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10. člen 

Če identiteta upravljalca ni znana, se bo smatralo, da je 
upravljalec zrakoplova njegov lastnik, razen če dokaže, katera 
druga oseba ga je upravljala. 

11. člen 

Če dolžnik ne plača dolgovanega zneska, se lahko uporabijo 
ukrepi za prisilno izterjavo. 

12. člen 

1. Postopke za povračilo dolgovanih zneskov bo vodil ali 
EUROCONTROL ali na EUROCONTROL-ovo zahtevo država 
pogodbenica. 

2. Izterjava bo opravljena ali po sodnem ali upravnem po- 
stopku. 

3. Vsaka država pogodbenica bo seznanjala EUROCONTROL 
o postopkih, ki se uporabljajo v tej državi in o pristojnih 
sodiščih, razsodiščih ali upravnih organih. 

13. člen 

Postopki izterjave bodo potekali na ozemlju države pogodbe- 
nice: 

(a) v katerem ima dolžnik bivališče ali registriran urad; 

(b) v kateri ima dolžnik svoj poslovni sedež, če nima bivališče 
ali registriranega urada na ozemlju države pogodbenice; 

(c) če ni osnove za pravno pristojnost v skladu s točkama (a) 
in (b) zgoraj, v državi, kjer ima dolžnik svoje premoženje; 

(d) če ni osnove za pravno pristojnost v skladu s točkama (a) 
in (c) zgoraj na sedežu EUROCONTROL. 

14. člen 

EUROCONTROL ima pravno sposobnost pričeti postopke pri 
pristojnih sodiščih, razsodiščih in upravnih organih držav, ki 
niso podpisnice tega Sporazuma. 

15. člen 

Naslednje odločitve, sprejete v državi pogodbenici, bodo priz- 
nane in uveljavljene v drugih državah pogodbenicah; 

(a) dokončne odločitve sodišč ali razsodišč; 

(b) odločitve upravnih organov, o katerih lahko odloča 
sodišče ali razsodišče, pa to ni mogoče, ali zaradi tega, ker je 
sodišče ali razsodišče odločilo o pritožbi s končno odloči- 
tvijo, ali ker je bila pritožba umaknjena, ali ker je pretekel čas, 
v katerem je dovoljeno vložiti pritožbo. 

16. člen 

Odločitve, o katerih govori 15. člen, ne bodo priznane ali 
uveljavljene v naslednjih primerih; 

(a) če sodišče, razsodišče ali upravni organ države izvora ni 
pristojen v skladu s 13. členom; 

(b) če je odločitev očitno nezdružljiva z javno politiko države, 
na katero je naslovljena; 

(c) če dolžnik ni prejel obvestila o odločitvi upravnega organa 
ali o pričetku postopka v zadostnem času, da bi lahko pripra- 
vil obrambo primera ali se pritožil na sodišče ali razsodišče; 

(d) če je bil postopek glede istih pristojbin na zračni poti 
prehodno pričet in še vedno o njem nI odločeno na sodišču, 
razsodišču ali pri upravnem organu države, na katero je 
naslovljen; 

(e) če je odločitev nezdružljiva z odločitvijo, ki je bila o isti 
pristojbini na zračni poti sprejeta v državi, na katero je naslov- 
ljena; 

(f) če je sodišče, razsodišče ali organ države izvora, z name- 
nom, da bi prišel do odločitve, odločal o predhodnih vpraša- 
njih, ki zadevajo status ali pravno sposobnost oseb, pravic in 
premoženja, ki izhaja iz zakonske zveze, oporok ali dediščine 
na način, ki je nasproten z določili mednarodnega zasebnega 
prava v državi, v kateri se priznanje išče, razen če bi bil enak 
rezultat dosežen z uporabo pravil mednarodnega zasebnega 
prava te države. 

17. člen 

Če so odločitve, na katere se nanaša 15. člen, uveljavljene 
v državi izvora, bodo uveljavljene v skladu z zakonom države, 
na katero so naslovljene. Če je potrebno, bo na zahtevo 
izdana odločba o uveljavitvi s strani sodišča, razsodišča ali 
upravnega organa države naslovnice. 

18. člen 

1. Zahtevku bodo priloženi. 

(a) overjena kopija odločitve; 

(b) v primeru, da je odločitev sodišča ali razsodišča izdana 
zaradi neizpolnitve, original ali overjena kopija dokumenta, 
s katerim je bil dolžnik pravočasno obveščen o pričetku 
postopka; 

(c) v primeru upravne odločbe, dokument, ki dokazuje, da so 
bile izpolnjene zahteve iz 15. člena; 

(d) dokument, ki dokazuje, da je odločitev izvršljiva v državi 
izvora in da je dolžnik pravočasno prejel obvestilo o odločitvi. 

2. Pravilno overjen prevod vseh dokumentov bo dostavljen, če 
to zahteva sodišče, razsodišče ali upravni organ države 
naslovnice. Nobena legalizacija ali podobna formalnost ne bo 
potrebna. 

19. člen 

1. Zahtevek je lahko zavrnjen samo zaradi razlogov, navede- 
nih v 16. členu. V nobenem primeru odločitev glede bistvenih 
sestavin ne more biti spremenjena v državi naslovnici. 

2. Postopek priznanja in izvršitve odločitve bo potekal 
v skladu z zakoni države naslovnice, v kolikor ta Sporazum ne 
določa drugače. 

20. člen 

Znesek, ki ga izterja EUROCONTROL, bo izplačan državam 
pogodbenicam v skladu z odločitvami Razširjenega odbora. 

21. člen 

Če je dolg izterjala država pogodbenica, bo dobljeni znesek 
brez odlašanja plačala EURONCTROL-u, ki bo ravnal v skladu 
z 20. členom. Stroški izterjave, ki jih je imela država, bodo 
bremenili EUROCONTROL. 

22. člen 

Pristojni organi držav pogodbenic bodo sodelovali z EURO- 
CONTROL pri določanju in pobiranju pristojbin na zračnih 
poteh. 

23. člen 

V kolikor se Razširjeni odbor soglasno odloči, da odpusti 
izterjavo pristojbin, lahko prizadete države pogodbenice upo- 
rabijo katero koli sredstvo, ki se jim zdi primerno. V takem 
primeru se določila tega Sporazuma, ki se nanašajo na izter- 
javo in priznanje in izvršbo nehajo uporabljati. 
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24. člen 

V primeru izrednega stanja ali vojne, določila tega Sporazuma 
ne bodo vplivala na svobodo ukrepanja vpletenih držav po- 
godbenic. 

25. člen 

1. Kateri koli spor, ki bi lahko nastal ali med državami pogod- 
benicami ali med državami pogodbenicami in EUROCON- 
TROL-om, ki ga predstavlja Razširjena komisija, glede razlage 
ali uporabe tega Sporazuma ali njegovih prilog, ki ga ni 
mogoče rešiti z direktnimi pogajanji ali na kateri koli druga- 
čen način, bo predložen v arbitražo na zahtevo katerekoli 
strani. 

2. V ta namen bo vsaka od strani v vsakem primeru določila 
svojega razsodnika in oba razsodnika bosta določila tretjega 
razsodnika. 

3. Arbitraža bo določila svoj postopek. 

4. Vsaka stran bo nosila stroške svojega razsodnika in svojega 
zastopanja v postopku pred arbitražo. Stroške tretjega raz- 
sodnika in druge stroške bosta enakomerno nosili stranki 
v sporu. Arbitražna lahko sama določi drugačno razdelitev 
stroškov, če meni, da je to primerno. 

5. Odločitve Arbitraže so obvezujoče za stranke v sporu. 

26. člen 

Ta Sporazum nadomešča Multilateralni sporazum o pobiranju 
pristojbin na zračnih poteh z dne 8. septembra 1970. 

To določilo nima vpliva na kateri koli sporazum med EURO- 
CONTROL-om in državo nečlanico EUROCONTROL, glede 
pobiranja pristojbin na zračnih poteh, ki zadevajo letalska 
informativna območja, omenjena v 1. členu tega Sporazuma. 
Le-ta ostane v veljavi, dokler država ne postane pogodbenica 
tega Sporazuma. 

27. člen 
1. Ta Sporazum bo, pred datumom njegove uveljavitve, odprt 
za podpis za katerokoli državo, ki ob datumu podpisa sode- 
luje v EUROCONTROL-ovem sistemu pobiranja pristojbin na 
zračnih poteh ali ji je dovoljena pravica podpisa s soglasno 
odločitvijo Stalne komisije. 

2. Ta Sporazum je predmet ratifikacije. Ratifikacijski instru- 
menti bodo deponirani pri Vladi Kraljevine Belgije. Ratifika- 
cija Protokola, odprtega za podpis v Bruslju 12. februarja 
1981, ki dopolnjuje Mednarodno konvencijo EUROCONTROL 
o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 
1960, v nadaljnjem besedilu imenovan »Protokol«, bo tudi 
sestavni del ratifikacije tega Sporazuma. 

3. Ta Sporazum prične veljati na dan uveljavitve Protokola za 
EUROCONTROL, države članice EUROCONTROL-a in države, 
ki so svoje ratifikacijske dokumente deponirale pred tem 
datumom. 

4. Če katerakoli država deponira svoj ratifikacijski instrument 
po datumu uveljavitve tega Sporazuma, bo ta Sporazum pri- 
čel veljati za to državo prvega dne drugega meseca po 
datumu, ko je bil ratifikacijski instrument deponiran. 

5. EUROCONTROL postane pogodbenica tega Sporazuma 
s podpisom Sporazuma. 

6. Vlada Kraljevine Belgije bo obvestila vlade ostalih držav 
podpisnic tega Sporazuma o vsakem podpisu tega Spora- 
zuma, o deponiranju katerega koli ratifikacijskega dokumenta 
in o datumu uveljavitve tega Sporazuma. 

28. člen 

1. Katerakoli država lahko pristopi k temu Sporazumu. 

Z izjemo evropskih držav, ki pristopajo k dopolnjeni Konven- 
ciji, kot je navedeno v drugem odstavku 27. člena, lahko 
države pristopijo k temu Sporazumu samo s soglasno odobri- 
tvijo Razširjene komisije. 

2. Listina o pristopu se deponira pri Vladi Kraljevine Belgije, ki 
bo obvestila vlade vseh ostalih držav pogodbenic. 

3. Pristop bo začel veljati s prvim dnem drugega meseca po 
deponiranju listine o pristopu. 

29. člen 

1. Države pogodbenice dopolnjene Konvencije bo vezal ta 
Sporazum, dokler bo omenjena dopolnjena Konvencija v ve- 
ljavi. 

2. Države, ki niso pogodbenice dopolnjene Konvencije, bo ta 
Sporazum vezal za obdobje 5 let od dneva uveljavitve Spora- 
zuma za zadevno državo ali dokler ne poteče veljavnost Kon- 
vencije, odvisno od tega, kaj bo prej. To petletno obdobje se 
bo avtomatično podaljševalo za petletna obdobja, v kolikor ne 
bodo zadevne države s pisno notifikacijo, poslano Vladi kra- 
ljevine Belgije, najmanj dve leti pred iztekom tekočega 
obdobja, sporočile svojega namena o umiku iz Sporazuma. 
Vlada Kraljevine Belgije bo pisno obvestila vlade drugih držav 
pogodbenic o taki notifikaciji. 

3. Vlada Kraljevine Belgije bo pisno obvestila vlade drugih 
držav pogodbenic o vsakem sporočilu države pogodbenice 
dopolnjene Konvencije o njenem namenu izstopiti iz ome- 
njene Konvencije. 

30. člen 

Vlada Kraljevine Belgije bo ta Sporazum registrirala pri Gene- 
ralnem sekretariatu Združenih Narodov v skladu s 102. čle- 
nom Ustanovne listine Združenih Narodov in pri Svetu Med- 
narodne organizacije civilnega letalstva v skladu s 83. členom 
Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, podpisane 
v Chicagu 7. decembra 1944. 

V potrditev dogovorjenega so podpisani pooblaščeni pred- 
stavniki po predložitvi svojih pooblastil, ki so bila ocenjena 
kot pravilna in v zahtevani obliki, podpisali ta Sporazum. 

Sestavljeno v Bruslju tega 12. dne februarja 1981 v nemškem, 
angleškem, španskem, francoskem, holandskem in portugal- 
skem jeziku, pri čemer je vseh šest besedil enako verodo- 
stojno, v enem izvirniku, ki bo deponiran v arhivih Vlade 
Kraljevine Belgije, ki bo posredovala overjene kopije vladam 
drugih držav podpisnic. V primeru kakršnekoli neskladnosti, 
bo odločujoče besedilo v francoskem jeziku. 

PRILOGA 1 

DRŽAVE POGODBENICE LETALSKO INFORMATIVNA 
 OBMOČJA  
Zvezna Republika Nemčija Hannover - zgornje letalsko infor- 

mativno območje 
Rhein - zgornje letalsko informativ- 
no območje 
Bremen - letalsko informativno ob- 
močje 
Frankfurt - letalsko informativno 
območje 
Munchen - letalsko informativno 
območje 

Dusseldorf - letalsko 
informativno območje 

Republika Avstrija Dunaj - letalsko informativno ob- 
močje 
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Bruselj - zgornje letalsko informa- 
tivno območje 
Bruselj - letalsko informativno ob- 
močje 
Madrid - zgornje letalsko informa- 
tivno območje 
Madrid - letalsko informativno ob- 
močje 
Barcelona - zgornje letalsko infor- 
mativno območje 
Barcelona - letalsko informativno 
območje 
Kanarski otoki - zgornje letalsko in- 
formativno območje 
Kanarski otoki - letalsko informativ- 
no območje 
zgornje francosko letalsko informa- 
tivno območje 
Pariz - letalsko informativno ob- 
močje 
Brest - letalsko informativno ob- 
močje 
Bordeaux - letalsko informativno 
območje 
Marseille - letalsko informativno 
območje 
Škotska - zgornje letalsko informa- 
tivno območje 
Škotska - letalsko informativno ob- 
močje 
London - zgornje letalsko informa- 
tivno območje 
London - letalsko informativno ob- 
močje 
Shannon - zgornje letalsko infor- 
mativno območje 
Shannon - letalsko informativno 
območje 

Kraljevina Nizozemska Amsterdam - letalsko informativno 
območje 

Republika Portugalska Lisbona - zgornje letalsko informa- 
tivno območje 
Lisbona - letalsko informativno ob- 
močje 
Santa Maria - letalsko informativno 
območje 

Švicarska Konfederacija Geneva - zgornje letalsko informa- 
tivno območje 
Geneva - letalsko informativno ob- 
močje 
Zurich - zgornje letalsko informativ- 
no območje 
Zurich - letalsko informativno ob- 
močje 

PRILOGA 2 

(točka (b) prvega odstavka 6. člena) 

Izpisi iz Mednarodne konvencije EUROCONTROL 
o sodelovanju za varnost zračne plovbe z dne 13. decembra 

1960 
dopolnjeni s Protokolom, odprtim za podpis v Bruslju 1981 

Tretji odstavek 7. člena Konvencije 

»3. Če ni drugače določeno, morajo biti navodila in ukrepi 
v primerih, navedenih v točki b) prvega odstavka 6. člena in 
četrtega odstavka 6. člena sprejeti z večino glasov Komisije, 
pri čemer velja, da bodo: 

- glasovi ponderirani v skladu z 8. členom, 

- glasovi predstavljali večino glasujočih držav pogodbenic.« 

8. člen Konvencije 

»1. Ponderiranje, navedeno v 7. členu, se določa v skladu 
s tabelo: 
Letni prispevek države pogodbenice 
kot odstotek skupnih letnih prispevkov 
vseh držav pogodbenic 

Število glasov 
Manj kot 1% 1 
Od 1 do manj kot 2% 2 
Od 2 do manj kot 3% 3 
Od 3 do manj kot 4 112% 4 
Od 4 1/2 do manj kot 6% 5 
Od 6 do manj kot 7 1/2% 6 
Od 7 1/2 do manj kot 9% 7 
Od 9 do man j kot 11 % 8 
Od 11 do manj kot 13% 9 
Od 13 do manj kot 15% 1 o 
Od 15 do manj kot 18% 11 
Od 18 do manj kot 21% 12 
Od 21 do manj kot 24% 13 
Od 24 do manj kot 27% 14 
Od 27 do manj kot 30% 15 
30% 16 
2. V začetku bo število glasov določeno v skladu z zgornjo 
tabelo in v skladu s pravilom iz 19. člena statuta Agencije 
o določitvi letnih prispevkov pogodbenic v proračun organi- 
zacije in bo veljalo od datuma uveljavitve protokola, odprtega 
za podpis v Bruslju leta 1981. 

3. Ob pristopu nove države bo število glasov pogodbenic 
ponovno določeno po enakem postopku. 

4. Število glasov bo ponovno določeno vsako leto v skladu 
s prejšnjimi določili.« 

19. člen Priloge 1 Konvencije (Statut Agencije) 

»1. Ne da bi bila kršena določila drugega odstavka tega člena, 
bo letni prispevek vsake pogodbenice v proračun določen za 
vsako finančno leto na naslednji način: 

(a) začetni 30% prispevek se izračuna v sorazmerju z zneskom 
bruto narodnega dohodka pogodbenice, kot je opredeljen 
v tretjem odstavku tega člena: 

(b) nadaljnjih 70% prispevka se izračuna v sorazmerju z vred- 
nostjo naprav na zračnih poteh posamezne pogodbenice, kot 
določa četrti odstavek tega člena. 

2. Prispevek katere koli pogodbenice v posameznem finanč- 
nem letu ne sme presegati 30% skupnih prispevkov vseh 
pogodbenic. Če prispevek katere koli pogodbenice, izraču- 
nan v skladu s prvim odstavkom tega člena, presega 30%, se 
ta presežek razdeli med druge pogodbenice v skladu s pravili, 
določenimi v prejšnjem odstavku. 

3. Bruto narodni dohodek, ki še uporablja pri izračunih, se 
ugotavlja iz statistik, ki jih objavlja Organizacija za gospodar- 
sko sodelovanje in razvoj - oziroma, katera koli druga organi- 
zacija, ki da je enakovredno jamstvo in jo določi Komisija 
- z izračunom aritmetične sredine za zadnja tri leta, za katera 
so statistike na razpolago. Vrednost bruto narodnega 
dohodka bo izračunana na podlagi stroškovnih faktorjev in 
tekočih cen, izraženih v evropskih obračunskih enotah. 

4. Stroškovna osnova za naprave na zračnih poteh, ki se 
uporablja za izračune, bo določena glede na predzadnje 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

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

Kraljevina Belgija 
Veliko vojvodstvo 
Luksemburg 

Španija 

Republika Francija 

Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in 
Severne Irske 

irska 
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Eurocontrol - Evropska organizacija za varnost zračne 
plovbe (European Organization for the Safety of Air Naviga- 
tion) je mednarodna organizacija z regulatornimi pooblastili, 
ki se nanašajo na zgornji zračni prostor držav članic. Nastala 
je leta 1960, ko jo je ustanovilo naslednjih šest držav: Belgija, 
Francija, Luksemburg, Nizozemska, Velika Britanija in Zvezna 
republika Nemčija. 

Temeljni akt organizacije je Mednarodna konvencija Euro- 
control o sodelovanju za varnost zračne plovbe, sprejeta 13. 
decembra 1960 v Bruslju, ki je bila potem že nekajkrat dopol- 
njena in spremenjena s protokoloma 1970 ter 1978 ter nazad- 
nje s Protokolom, podpisanim 12. februarja 1981. Danes šteje 
omenjena organizacija 17 držav članic (Nemčija, Belgija, 
Francija, Luksemburg, Nizozemska, Velika Britanija, Irska, 
Portugalska, Grčija, Turčija, Malta, Ciper, Madžarska, Švica, 
Avstrija, Norveška in Danska). Republika Slovenija z aktivnim 
odnosom do te mednarodne organizacije uresničuje priporo- 
čilo prometnih ministrov držav članic ECAC - Evropske 
civilne letalske konference (European Civil Aviation Confe- 
rence), da naj bi vse države članice ECAC postale članice 
Eurocontrola. Pogoj, da Republika Slovenija postane polno- 
pravna članica je pristop k Mednarodni konfenciji Eurocon- 
trol o sodelovanju za varnost zračne plovbe in k Večstran- 
skemu sporazumu o pristojbinah na zračnih poteh. 

Z včlanitvijo v Eurocontrol bo imela Republika Slovenija 
dostop do novih znanj in možnost neposredno sodelovati 
v mednarodnih delovnih skupinah pri načrtovanju, uvajanju in 
nadzorovanju delovanja služb in opreme kontrole letenja, 
radarskih sistemov in avtomatskih sistemov za koordinacijo. 

Z včlanitvijo v Eurocontrol bo Republiki Sloveniji dana mož- 
nost brezplačnega nadaljevanja šolanja kontrolorjev letenja 
in tehničnega osebja. S sodelovanjem v Eurocontrolu bo 
zagotovljen dostop do tehnične ekspertne pomoči oziroma 
svetovanja in pripravi projektov in pogajanj s proizvajalci 
opreme. 

S pristopom k Večstranskemu sporazumu o pristojbinah na 
zračnih poteh se bo Republika Slovenija vključila v CRCO 
- Centralni urad za pobiranje taks na zračnih poteh (Central 
Route Charge Office), ki zagotavlja veliko učinkovitost pri 
zaračunavanju in izterjavi taks za prelete. Pri tem so stroški 
pod 1% vrednosti taks in se zaračunavajo direktno koristni- 
kom. Po dosedanjih podatkih je CRCO zelo uspešen, saj 
izterjajo 98% taks v šestdesetih dneh. 

Letna članarina Republike Slovenije v Eurocontrol bo znašala 
okrog 130.000 ECU. Sredstva za članarino se zagotavljajo iz 
postavke »članarine mednarodnih organizacij« Ministrstva za 
zunanje zadeve. Znesek se vključi v formulo za izračunavanje 
cene izhodiščne enote za obračunavanje taks za prelete, ki se 
na tak način povrne preko pobranih taks za prelete. 

Z včlanitvijo v Eurocontrol ne bo potrebno spreminjati 
veljavne zakonodaje. 
Za včlanitev niso potrebna dodatna pogajanja. 

Za izvajanje Mednarodne konvencije Eurocontrol o sodelova- 
nju za varnost zračne plovbe in protokolov h konvenciji ter 
Multilateralnega sporazuma o taksah na zračnih poteh skrbi 
Ministrstvo za promet in zveze. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 

0 SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, 

KULTURI IN ZNANOSTI MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE MAKEDONIJE 

- EPA 1090 

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji 13. aprila 1995 
določila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNA- 
NOSTI MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
REPUBLIKE MAKEDONIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega 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 bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 

- Tanja OREL-ŠTURM, svetovalka Vlade Republike Slo- 
venije v Ministrstvu za zunanje zadeve, 

- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o sodelovanju v izobraževanju, kulturi 
in znanosti med Vlado Republike Slovenije in Vlado Repu- 
blike Makedonije, podpisan 8. julija 1993 v Ljubljani. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:* 

* Besedilo sporazuma v makedonskem jeziku je na vpogled v Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

SPORAZUM 
O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, 

KULTURI IN ZNANOSTI MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije (v 
nadaljnjem besedilu: podpisnici) sta se v želji, da bi uspešno 
medseboino sodelovali v izobraževanju, kulturi in znanosti, in 
v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu 
razumevanju in krepitvi vsestranskih odnosov med državama, 
ter ob upoštevanju načela helsinške Sklepne listine Konfe- 
rence o varnosti in sodelovanju v Evropi dogovorili o nasled- 
njem: 

1 1. člen 

Podpisnici bosta razvijali medsebojno sodelovanje v kulturi, 
izobraževanju in znanosti in v ta namen podpirali neposredno 
sodelovanje in stike med univerzami, drugimi vzgojno-izobra- 
ževalnimi ter znanstvenoraziskovalnimi in kulturnimi ustano- 
vami in organizacijami. Podpirali bosta tudi izmenjavo univer- 
zitetnih profesorjev, študentov, znanstvenikov, strokovnjakov 
in umetnikov. 

2. člen 

Podpisnici bosta v skladu z možnostmi dodeljevali štipendije 
za študij in specializacije in spodbujali izmenjavo študentov 
obeh strani. 

3. člen 

Podpisnici bosta v težnji omogočiti poučevanje in učenje 
jezika in književnosti druge strani, izmenjavali lektorje sloven- 
skega oziroma makedonskega jezika, ter strokovna gradiva, 
potrebna za študij. Podpirali bosta udeležbo profesorjev in 
študentov na poletnih jezikovnih tečajih. 

4. člen 

Podpisnici bosta posebej podpirali in spodbujali: 

- sodelovanje med izobraževalnimi, kulturnimi in znan- 
stveno-raziskovalnimi ustanovami ter strokovnimi združenji; 
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- izmenjavo strokovnjakov oziroma predavanj; 
- izmenjavo umetniških, književnih in znanstvenih del in 
prevajanje oziroma izdajanje teh del! 
- organiziranje in izmenjavo koncertov, gledaliških predstav, 
umetniških in drugih razstav ter drugih prireditev; 
- izmenjavo filmov, radijskih in televizijskih programov in 
njihovih ustvarjalcev. 

5. člen 

Podpisnici bosta preučili možnosti za medsebojno priznava- 
nje spričeval, visokošolskih diplom in akademskih naslovov, 
o čemer bosta sklenili poseben sporazum. 

6. člen 

Podpisnici si bosta prizadevali za boljše poznavanje kulture 
druge strani in podpirali kulturne stike in prireditve vseh 
oblik. 

7. člen 

Podpisnici bosta v skladu s svojo zakonodajo omogočili znan- 
stvenikom druge pogodbenice opravljanje raziskav in prouče- 
vanje gradiv v inštitutih, arhivih, knjižnicah in muzejih ter 
prepisovanje, tehnično snemanje in mikrofilmanje dokumen- 
tov in kulturne dediščine. 

8. člen 

Podpisnici bosta še posebej podpirali sodelovanje v izobraže- 
vanju, kulturi in znanosti v evropskih večstranskih povezavah. 

9. člen 

Podpisnici bosta podpirali sodelovanje med športnimi organi- 
zacijami; prav tako bosta podpirali udeležbo v športnih prire- 
ditvah držav podpisnic. Pogodbenici bosta spodbujali stike 
med mladimi in njihovimi organizacijami v obeh državah 
podpisnicah. 

10. člen 

Sodelovanje na znanstveno-raziskovalnem in tehnološkem 
področju bo urejeno s posebnim sporazumom, če bosta pod- 
pisnici tako sklenili. 

11. člen 

Podpisnici bosta v okviru zakonov in predpisov, ki veljajo na 
ozemlju vsake od podpisnic, omogočili nasprotni strani vse 
možne olajšave za vstop, bivanje in odhod oseb in za uvoz 
materiala in opreme, ki je potrebna za izvajanje programov ali 
izmenjav, dogovorjenih v skladu s tem sporazumom. 

12. člen 

Predstavniki podpisnic se bodo, kadar bo to potrebno ali na 
željo druge strani, sestali kot mešana komisija, ki bo ocenila 
dogajanja, povezana s tem sporazumom. 

13. člen 

Ta sporazum prične veljati z dnem, ko pristojna organa obeh 
držav izmenjata obvestili o njegovi potrditvi 

Po začetnem petletnem obdobju veljavnosti lahko ena ali 
druga podpisnica s predhodnim obvestilom v šestih mesecih 
pred prenehanjem veljavnosti prekliče sporazum. 

Sestavljeno v Ljubljani, dne 8. julij 1993, v dveh izvirnikih 
v slovenskem in makedonskem jeziku, pri čemer sta besedili 
verodostojni. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Mini- 
strstvo za znanost in tehnologijo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve Repu- 
blike Slovenije g. Lojze Peterle in minister za zunanje zadeve 
Republike Makedonije g. Stevo Crvenkovski, dne 8. julija 1993 
v Ljubljani. 

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vspostavitev in razvoj 
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na 
področju kulture, izobraževanja in znanosti med obema drža- 
vama. Sporazum o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in 
kulturi je podlaga za sklenitev programov in drugih sporazu- 
mov Republike Slovenije z Republiko Makedonijo. 

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelova- 
nja v znanosti, izobraževanju in kulturi med Republiko Slove- 
nijo in Republiko Makedonijo. Podrobnejši medsebojni 
odnosi se bodo urejali na podlagi ustreznih programov, spo- 
razumov in protokolov med obema državama in med držav- 
nimi organi in drugimi subjekti obeh držav. 

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

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spre- 
membe veljavnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbe- 
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktiv- 
nosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti. Sredstvo 
za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za izvedbo 
v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se zagotav- 
ljajo v okviru letnih programov in proračunov resornih mini- 
strstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPURLIKE ROLGARIJE 

0 SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, 

KULTURI IN ZNANOSTI 

- EPA 1091 

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji 13. aprila 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU- 
BLIKE BOLGARIJE O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVA- 
NJU, KULTURI IN ZNANOSTI, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega 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 bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 

- Tanja OREL-ŠTURM, svetovalka Vlade Republike Slo- 
venije v Ministrstvu za zunanje zadeve, 

- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

1. člen 
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Bolgarije o sodelovanju v izobraževanju, 
kulturi in znanosti, podpisan 21. marca 1994 v Ljubljani. 

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

* Besedilo sporazuma v bolgarskem jeziku je na vpogled 
v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Slovenije. 

SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE BOLGARIJE O SODELOVANJU 
V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI IN ZNANOSTI 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Bolgarije (v 
nadaljevanju pogodbenici). 

sta v želji, da bi razvijali sodelovanje med državama v izobra- 
ževanju, kulturi in znanosti, 

v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu 
medsebojnemu razumevanju in krepitvi odnosov na različnih 
ravneh, 
odločeni, da spoštujeta načela Helsinške sklepne listine Kon- 
ference o varnosti in sodelovanju v Evropi ter Pariške listine 
o novi Evropi, sprejete 21. novembra 1990, 
dogovorili o naslednjem: 

1.člen 

Pogodbenici bosta podpirali medsebojno sodelovanje v izo- 
braževanju, kulturi in znanosti z izmenjavo izkušenj, informa- 
cij in dokumentacije, ki so obojestransko koristne za razvoj 
obeh držav. 

2. člen 

Pogodbenici bosta še posebej podpirali in spodbujali: 

- sodelovanje med pristojnimi znanstvenimi in znanstveno- 
raziskovalnimi ustanovami, med šolskimi in kulturnimi usta- 
novami ter med poklicnimi združenji posameznikov 
s področja kulture, izobraževanja in znanosti; 

- medsebojno izmenjavo predavateljev in strokovnjakov, 
kakor tudi izmenjavo informacij, dokumentacije in publikacij 
s teh področij; 

- izmenjavo in objavljanje književnih, znanstvenih ter umet- 
niških del in publikacij; 
- organiziranje koncertov, gledaliških predstav, umetniških 
in fotografskih razstav ter drugih prireditev za predstavitev 
umetnosti in kulture druge pogodbenice; 

- izmenjavo filmov, glasbenih posnetkov, radijskih in televi- 
zijskih programov kulturnega značaja, ki so v obojestranskem 
interesu; 

- neposredne stike in izmenjavo posameznikov s področja 
kulture, umetnosti, izobraževanja in znanosti. 
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3. člen 11. član 

Pogodbenici bosta podeljevali štipendije za študij, strokovno 
usposabljanje in znanstvenoraziskovalno delo študentom, 
strokovnjakom, znanstvenikom ter umetnikom druge pogod- 
benice. 

4. člen 

Pogodbenici bosta podpirali poučevanje in razvoj znanstve- 
nih raziskav o slovenskem in bolgarskem jeziku in književno- 
sti, da bi spodbujali študij jezika in književnosti druge pogod- 
benice. 

5. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali medsebojno izmenjavo znan- 
stvenikov in strokovnjakov za opravljanje temeljnega in speci- 
aliziranega znanstvenoraziskovalnega dela, ki je v obojestran- 
skem interesu, ter izmenjavo študentov, umetnikov in strokov- 
njakov s področja izobraževanja, kulture in znanosti. 

6. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje na področju ohra- 
njanja naravne in kulturne dediščine. 

7. člen 

Pogodbenici bosta v skladu s svojo zakonodajo znanstveni- 
kom druge pogodbenice dovolili dostop do arhivov, knjižnič- 
nih in muzejskih fondov za znanstvenoraziskovalno delo, kot 
tudi možnost razmnoževanja, snemanja ali mikrofilmanja 
dokumentov in gradiva ter izmenjavo informacij o kulturnoz- 
godovinski dediščini in arhivistki. 

B. člen 

Pogodbenici bosta podpirali aktivno sodelovanje v okviru 
UNESCO in drugih mednarodnih organizacij za izobraževa- 
nje, kulturo in znanost. 

9. člen 

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

12. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali širjenje in raznovrstnost turi- 
stične izmenjave. 

13. člen 

Pogodbenici bosta v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na 
njunih ozemljih, zagotavljali nasprotni strani vse oljšave za 
vstop, bivanje in odhod oseb in za uvoz materiala in opreme, 
potrebne za izvajanje programov, podpisanih v skladu s tem 
sporazumom. 

14. člen 

Pogodbenici bosta za izvajanje tega sporazuma sprejemali 
periodične programe, v katerih bosta podrobno opredelili 
konkretne finančne in druge pogoje izmenjave. 

15. člen 

Ta sporazum prične veljati z dnem, ko pristojna organa obeh 
držav izmenjata obvestili o njegovi odobritvi. 

Ta sporazum se sklene za pet let. Veljavnost sporazuma se 
samodejno podaljušuje za nadaljnja petletna obdobja, razen 
če ga ena od pogodbenic pisno ne odpove po diplomatski 
poti šest mesecev pred iztekom takega petletnega obdobja. 

V primeru prenehanja veljavnosti tega sporazuma v skladu 
z določili tega člena ostanejo vsi programi izmenjave ali 
projekti, ki so se pričeli na podlagi tega sporazuma in se še 
zvajajo, veljavni, dokler niso končani. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 21. 3. 1994 v dveh izvirnikih v slo- 
venskem, bolgarskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. 

Ob različni razlagi je odločilno angleško besedilo. 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku 

Pogodbenici se bosta medsebojno obveščali in omogočali 
udeležbo predstavnikov druge strani na mednarodnih festiva- 
lih, natečajih, znanstvenih in kulturnih priredtvih, organizira- 
nih v njunih državah. 

10. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali razvoj sodelovanja v športu 
s podpiranjem neposrednih stikov in izmenjavo športnih sku- 
pin in športnikov. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Mini- 
strstvo za znanost in tehnologijo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 
Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve Repu- 
blike Slovenije g. Lojze Peterle in minister za zunanje zadeve 
Republike Bolgarije g. Stanislav Daskalov, dne 21. 3. 1994 
v Ljubljani. 

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj 
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov v kulturi, 
izobraževanju in znanosti med obema državama. Sporazum 
o sodelovanju v izobraževanju, kulturi in znanosti je podlaga 
za sklenitev programov in drugih sporazumov Republike Slo- 
venije z Republike Bolgarijo. 
Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelova- 
nja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Republiko Slove- 
nijo in Republiko Bolgarijo. Podrobnejši medsebojni odnosi 
se bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazum in 
protokolov med obema državama in med državnimi organi in 
drugimi subjekti obeh držav. 

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

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spre- 
membe veljavnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna 
sredstva za pokritje stroškov sklepanja izvedbenih programov 
sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktivnosti na področju 
izobraževanja, kulture in znanosti. 

Sredstva za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za 
izvedbo v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se 
zagotavljajo v letnih programih in proračunih resornih mini- 
strstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MER 

VLARO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLARO ROMUNIJE 0 SODELOVANJU 

V IZORRAŽEVANJU, KULTURI, 

ZNANOSTI IN ŠPORTU 

- EPA 1092 

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji 13. aprila 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMU- 
NIJE O SODELOVANU V IZOBRAŽEVANJU, KULTURI, 
ZNANOSTI IN ŠPORTU, 

ki vam pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in 
drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Tanja OREL-ŠTURM, svetovala Vlade Republike Slove- 
nije v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

1.člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Romunije o sodelovanju v izobraževanju, kulturi, zna- 
nosti in športu, podpisan 28. februarja 1994 v Bukarešti. 

2. člen 

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

'Besedilo sporazuma v romunskem jeziku je na vpogled 
v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje 
zadeve Republike Slovenije. 

SPORAZUM 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE 
O SODELOVANJU V IZOBRAŽEVANJU, KUTURI, ZNANOSTI 

IN ŠPORTU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Romunije (v nadaljnjem 
besedilu: pogodbenici) sta se 

glede na bistvene spremembe, ki se dogajajo v sedanji družbi, 

glede na to da te po vsej verjetnosti omogočajo vzpostavitev 
širokega in raznovrstnega sodelovanja med državama na trd- 
nih temeljih, 

v želji, da bi uspešno sodelovali v izobraževanju, kulturi, 
znanosti in športu, 

v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu 
razumevanju in krepitvi vsestranskih odnosov na različnih 
ravneh, 

odločeni, da bosta uresničevali določila Helsinške sklepne 
listine Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi in Pari- 
ške listine za novo Evropo, 

dogovorili o naslednjem: 

I.člen 

Pogodbenici bosta razvijali sodelovanje med svojima drža- 
vama v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu kakor tudi na 
drugih področjih obojestranskega interesa; pospeševali 
bosta izmenjavo gradiva in dokumentacije ter omogočili lažje 
neposredne stike med ustanovami in posamezniki. 

2. člen 

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje in izmenjavo izku- 
šenj v izobraževanju, tako da bosta: 

a) izmenjavali profesorje in druge strokovnjake, ki bodo pre- 
davali ali opravljali raziskave na področju, za katero so uspo- 
sobljeni; 

b) spodbujali neposredno sodelovanje med izobraževalnimi 
ustanovami na vseh ravneh; 

c) v skladu s svojimi možnostmi odobravali mesta in štipen- 
dije za univerzitetni in podiplomski študij ter za doktorate na 
področjih, za katera se bosta medsebojno dogovorili; 
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d) spodbujali in podpirali študij jezikov in književnosti druge 
pogodbenice, tako da bosta ustanovili katedre ali lektorate 
v svojih lastnih izobraževanih ustanovah, pošiljali predavate- 
lje, knjige in specializirane publikacije in sodelovali na polet- 
nih tečajih; 

e) izmenjavali študente in mladino; 

f) opravljali skupne dejavnosti, vključno s tem da bosta dali na 
razpolago posebno dokumentarno gradivo in ustanovili 
mešane komisije za pravilno predstavitev zgodovine in zem- 
ljepisa ene in druge države v učbenikih v drugi državi. 

Pogodbenici se strinjata, da sodelovanje v izobraževanju 
lahko po tem dokumentu vključuje najrazličnejše veje njunih 
izobraževalnih sistemov, kot so bili določeni na različnih 
ravneh izobraževanja. 

3. člen 

Pogodbenici bosta proučili možnosti za medsebojno prizna- 
vanje spričeval, visokošolskih diplom in akademskih naslovov 
in bosta prav tako proučili možnosti za sklenitev posebnih 
sporazumov v ta namen. 

4. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali boljše medsebojno razumeva- 
nje resničnih vrednot umetnosti in kulture svojih narodov, 
tako da bosta: 

a) izmenjavali pisatelje, umetnike, interprete, poklicne in ama- 
terske; 

b) organizirai na ozemlju druge pogodbenice razne kulturne 
in umetniške prireditve; 

c) izmenjavali in si podarjali umetniške publikacije, filme, 
knjige, periodiko, glasbene posnetke, partiture, plošče in tra- 
kove med kulturnimi ustanovami; 

d) spodbujali sodelovanje med založbami; 

e) vključevali v repertoar svojih specializiranih ustanov dram- 
ska in glasbena dela umetnikov druge države; 

f) v svoji državi spodbujali prevajanje in objavljanje pomemb- 
nih književnih in znanstvenih del avtorjev druge države; 

g) spodbujali neposredno sodelovanje med umetniškimi zdru- 
ženji. 

5. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje pri ohranjanju 
svoje naravne in kulturne dediščine. 

6. člen 

Pogodbenici bosta podpirali in omogočali kar najširše sode- 
lovanje med svojimi osrednjimi in lokalnimi arhivi, muzeji in 
knjižnicami, tako da bosta znanstvenikom in raziskovalcem 
druge države olajšali dostop do gradiva teh ustanov. 

Take možnosti se bodo odobravale vzajemno in v skladu 
z veljavnimi zakoni in predpisi v drugi državi in se morajo 
specializirane ustanove o njih medsebojno dogovoriti. 

7. člen 

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta sprejeli potrebne ukrepe 
za zagotavljanje plačil tantiem in honorarjev umetnikom ter za 
nakazovanje vseh dolžnih zneskov v skladu s pogoji sklenje- 
nih pogodb ifi mednarodnih predpisov. 

8. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali vabljenje in udeležbo vidnih 
osebnosti z znanosti, izobraževanja, kulture in umetnosti 
druge države na kongresih, konferencah in umetniških festi- 
valih ali na drugih mednarodnih prireditvah, ki bodo organizi- 
rane na njunem področju. 

9. člen 

Pogodbenici bosta podpirali sodelovanje med filmskimi 
arhivi, kinotekami in drugimi filmskimi ustanovami z name- 
nom, da bodo sodelovali, izmenjavali filme, revije, strokovne 
publikacije in kinotečne filme ter se udeleževali filmskih festi- 
valov, ki se organizirajo v drugi državi pogodbenici in sodelo- 
vali pri filmskih koprodukcijah. 

10. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje na področju avdi- 
ovizualnih sredstev z izmenjavo radijskih in televizijskih oddaj 
in programov, ki se nanašajo na družbeni in kulturni razvoj 
v njunih državah, kakor tudi izmenjavo strokovnjakov ter 
radijskih in televizijskih reporterjev, z namenom da se poglab- 
lja medsebojno poznavanje obeh narodov in njunih dosežkov 
na omenjenih področjih. 

11. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali sodelovanje v znanosti in teh- 
nologiji, s tem da bosta: 

a) pripravili in izvajali programe, študije in druge skupne 
dejavnosti na različnih področjih znanosti in tehnologije, 

b) izmenjavali strokovnjake, univerzitetne predavatelje, razi- 
skovalce, tehnike in organizirali obiske strokovnjakov, 

c) izmenjavali znanstvene publikacije in dokumentacijo, 
vključno s filmi in videokasetami ter izsledki znanstvenih 
raziskav. 

Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanje med 
svojima akademijama, ministrstvi ter/ali specializiranimi razi- 
skovalnimi inštituti s sklenitvijo ustreznih pravnih listin v ta 
namen. 

Pogodbenici bosta spodbujali organiziranje razstav in znan- 
stveno-tehničnih prireditev, skupnih raziskav na teme, ki so 
v obojestranskem interesu, ter skupno uporabo doseženih 
rezultatov v znanosti in tehnologiji. 

Podrobnosti in finančni pogoji za tako sodelovanje bodo 
dogovorjeni s protokoli ali delovnimi programi, sklenjenimi 
med pristojnimi ustanovami. 

12. člen 

Pogodbenici bosta pospeševali dejavno sodelovanje v okviru 
UNESCA in ostalih mednarodnih organizacij v izobraževanju, 
kulturi, znanosti in športu. 

13. člen 

Pogodbenici bosta podpirali tesnejše sodelovanje v telesni 
kulturi in športu na podlagi dogovorov med ustreznimi orga- 
nizacijami. 

14. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali stike med mladimi in njihovimi 
organizacijami obeh držav. 

15. člen 

Pogodbenici bosta podpirali neposredno sodelovanje med 
svojimi tiskovnimi agencijami in združenji novinarjev. 
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16. člen 20. člen 

Pogodbenici bosta pospeševali razširitev in raznovrstnost 
turističnih izmenjav. 

17. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali in podpirali neposredne stike 
v zdravstvu na vseh ravneh: na ravni ministrstev, specializira- 
nih akademij, univerz in medicinskih fakultet, inštitutov za 
medicinske raziskave in poslovne stike pri zdravstvenih stori- 
tvah. 

18. člen 

Predstavniki pogodbenic se bodo, kadar bo to potrebno ali na 
željo druge strani, sestali kot skupna komisija, ki bo proučila 
dogajanja, povezana s tem sporazumom. 

Za izvajanje tega sporazuma lahko pogodbenici skleneta peri- 
odične programe sodelovanja in izmenjav za določena 
obdobja, v katerih se dogovorita o oblikah sodelovanja, 
dosežkih in financiranju. 

Komisija se bo sestajala v Ljubljani ali v Bukarešti, ter se 
dogovorila za programe in načrte izmenjav za obdobja, za 
katera se pogodbenici dogovorita, ter poiskala načine za 
izvajanje določil teh dogovorov. 

19. člen 

Pogodbenici bosta v skladu z zakoni in predpisi, ki veljajo na 
ozemlju vsake od podpisnic, omogočili nasprotni strani vse 
olajšave za vstop, bivanje in odhod oseb in za uvoz materiala 
in opreme, potrebne za izvajanje programov ali izmenjave, 
dogovorjene v skladu s tem sporazumom. 

Ta sporazum ne izključuje možnosti za vzpostavljanje drugih 
oblik dvostranskega sodelovanja na drugih področjih, ki se 
nanj navezujejo ali se ujemajo s cilji tega sporazuma. 

21. člen 

Ta sporazum prične veljati z dnem, ko pristojna organa obeh 
držav izmenjata obvestili o njegovi odobritvi. 

Ta sporazum velja pet let in ostane po tem v veljavi, dokler ena 
ali druga pogodbenica s predhodnim obvestilom v šestih 
mesecih pred prenehanjem veljavnosti prekliče sporazum. 

V primeru preklica veljavnosti tega Sporazuma v skladu 
z določili tega člena ostanejo vsi programi izmenjave, dogo- 
vorov ali začetih projektov na podlagi tega sporazuma, ki se 
še izvajajo, veljavni vse do dokončanja. 

Sestavljeno v Bukarešti dne 28. februarja 1994 v dveh izvirni- 
kih v slovenskem, romunskem in angleškem jeziku, pri čemer 
so vsa besedila enako verodostojna. 

Ob različni razlagi je odločilno angleško besedilo. 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Mini- 
strstvo za znanost in tehnologijo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve Repu- 
blike Slovenije, g. Lojze Peterle in minister za zunanje zadeve 
Romunije, g. Teodor Melescanu, dne 28. 2. 1994 v Bukarešti. 

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj 
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na 
področju kulture, izobraževanja, znanosti in športa med 
obema državama. Sporazum o sodelovanju v izobraževanju, 
kulturi, znanosti in športu je podlaga za sklenitev programov 
in drugih sporazumov Republike Slovenije z Romunijo. 

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelova- 
nja v izobraževanju, kulturi, znanosti in športu med Republiko 
Slovenijo in Romunijo. Podrobnejši medsebojni odnosi se 
bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazumov in 
protokolov med obema državama in med državnimi organi in 
drugimi subjekti obeh držav. 

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

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spre- 
membe veljavnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbe- 
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktiv- 
nosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti. Sredstva 
za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za izvedbo 
v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se zagotav- 
ljajo v okviru letnih programov in proračunov resornih mini- 
strstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 

0 SODELOVANJU V KULTURI MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPURLIKE ARGENTINE 

- EPA 1093 

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji 13. aprila 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
O SODELOVANJU V KULTURI MED VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ARGENTINE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega 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 bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Tanja OREL-ŠTRUM, svetovalka Vlade Republike Slo- 
venije v Ministrstvu za zunanje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

I.člen 

Ratificira se Sporazum o sodelovanju v kulturi med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine, podpisan 
4. maja 1994 v Buenos Airesu. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in Španskem jeziku 
glasi: 

SPORAZUM O SODELOVANJU V KULTURI 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE ARGENTINE 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Argentine, 
v nadaljevanju pogodbenici, sta se: 

v želji, da bi poglobili poznavanje dosežkov v kulturi, znanosti 
in izobraževanju, 

prepričani, da bo sodelovanje v omenjenem smislu pripomo- 
glo k še večji poglobitvi vezi med obema državama, 

dogovorili: 

1. člen 

Pogodbenici se bosta v okviru svojih sposobnosti in zmožno- 
sti trudili, da bosta v kulturi, znanosti in izobraževanju razširili 
obstoječe sodelovanje in izmenjave. 

2. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali: 

- Sodelovanje med kulturnimi, znanstvenimi, tehničnimi, 
izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami obeh držav. 
- Izmenjavo delegacij, strokovnjakov, znanstvenikov, docen- 
tov in študentov. 
- Izmenjavo informacij in gradiva, ki je v zvezi s kulturo, 
znanostjo, izobraževanjem, tehniko in raziskovanjem. 
- Izmenjavo knjig, časdpisov, revij in kulturnih, znanstvenih, 
ter izobraževalnih publikacij. 
- Izmenjavo videokaset in izobraževalnih, znanstvenih in 
umetnostnih, nekomercialnih filmov. 
- Organizacijo umetnostnih razstav in drugih kulturnih ma- 
nifestacij. 
- Organizacijo koncertov, recitalov in uprizoritve dramskih 
del, plesov in baleta. 
- Organizacijo konferenc, seminarjev, ter tečajev kultur- 
nega, znanstvenega in izobraževalnega značaja. 
- Prevode in izdajo znanstvenih, literarnih in umetnostnih 
del avtorjev obeh pogodbenic. 

3. člen 

Obe pogodbenici bosta na univerzah, izobraževalnih ustano- 
vah in v raziskovalnih centrih svojih držav spodbujali študij 
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jezika, literature in kulture slovenskega in argentinskega na- 
roda. 

4. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali dodeljevanja štipendij državlja- 
nom druge pogodbenice za študij in izpopolnjevanje na uni- 
verzah svoje države. 

5. člen 

Vsaka od pogodbenic bo v skladu s svojimi možnostmi in 
notranjo zakonodajo sodelovala s skupnostjo izseljencev 
druge pogodbenice na njenem ozemlju z namenom zadovo- 
ljiti kulturne in izobraževalne potrebe te skupnosti. 

6. člen 

Pogodbenici bosta spodbujali neposredno sodelovanje med 
tiskovnimi agencijami, informativnimi, televizijskimi in radij- 
skimi sistemi, kot tudi izmenjavo novinarjev, ki delajo na 
področju vseh sredstev obveščanja. 

7. člen 

Pogodbenici bosta določili pogoje za medsebojno priznava- 
nje enakovrednosti diplom, naslovov, akademskih stopenj in 
ostalih študijskih spričeval, veljavnih na ozemlju druge po- 
godbenice. 

8. člen 

Vsaka od pogodbenic bo v skladu, s svojo notranjo zakono- 
dajo zagotovila potrebne pogoje, ki bodo državljanom druge 
strani omogočili izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz tega spo- 
razuma. 

9. člen 

Pogodbenici, katerih cilj je izpolnjevanje tega sporazuma, 
bosta urejali program sodelovanja po diplomatski poti, in 
sicer za določena obdobja, ki bodo vključevala dejavnosti kot 
tudi finančne pogoje za njegovo izvajanje. 

10. člen 

Ta sporazum bo ratificiran, v kolikor bodo izpolnjene pravno 
veljavne formalnosti, pri vsaki pogodbenici posebej in bo 
začel veljati z dnevom listin o ratifikaciji. 

11. člen 

Sporazum bo veljal pet let, od dneva izmenjave listin o ratifi- 
kaciji in se samodejno podaljša, če ga nobena od pogodbenic 
ne odpove. V primeru odpovedi sporazum preneha veljati šest 
mesecev potem, ko je o tem obveščena druga pogodbenica. 

Sestavljeno v Buenos Airesu, dne 4. MAJA 1994, v dveh 
izvirnikih v slovenskem in španskem jeziku, pri čemer sta obe 
besedili enako veljavni. 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v španskem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Mini- 
strstvo za znanost in tehnologijo. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta podpisala minister za zunanje zadeve Repu- 
blike Slovenije g. Lojze Peterle in minister za zunanje zadeve 
Republike Argentine g. Guido Di Telia, dne 4. maja 1994 
v Buenos Airesu. 

S sporazumom so ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj 
enakopravnih in obojestransko koristnih odnosov na 
področju kulture, izobraževanja in znanosti med obema drža- 
vama. Sporazum o sodelovanju v znanosti, izobraževanju in 
kulturi je podlaga za sklenitev programov in drugih sporazu- 
mov Republike Slovenije z Republiko Argentino. 

Sporazum omogoča vzpostavitev in nadaljnji razvoj sodelova- 
nja v znanosti, izobraževanju in kulturi med Republiko Slove- 
nijo in Republiko Argentino. Podrobnejši medsebojni odnosi 
se bodo urejali na podlagi ustreznih programov, sporazumov 

in protokolov med obema državama in med državnimi organi 
in drugimi subjekti obeh držav. 

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

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali spre- 
membe veljavnih predpisov. 

V zvezi z izvajanjem sporazuma bo potrebno zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov za sklepanje izvedbe- 
nih programov sporazuma in dogovorjenih konkretnih aktiv- 
nosti na področju izobraževanja, kulture in znanosti. Sredstva 
za sklepanje izvedbenih programov in sredstva za izvedbo 
v okviru teh programov dogovorjenih aktivnosti se zagotav- 
ljajo v okviru letnih programov in proračunov resornih mini- 
strstev. 

poročevalec, št. 16 18 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPURLIKE POLJSKE 

0 REDNEM ZRAČNEM PROMETU 

- EPA 1094 

Vlada Republike Slovenije je na 138. seji 13. aprila 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPU- 
BLIKE POLJSKE O REDNEM ZRAČNEM PROMETU, 

ki pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega 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 bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Ludvik BOKAL, direktor Upravne Republike Slovenije 
za zračno plovbo. 

- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Poljske o rednem zračnem prometu, podpi- 
san 1. marca 1995 v Varšavi. 

2. člen 

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

'Besedilo sporazuma v poljskem jeziku je na vpoged v Službi 
za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve 
Republike Slovenije. 

SPORAZUM 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE POLJSKE 
O REDNEM ZRAČNEM PROMETU 

Glede na to da sta Republika Slovenija in Republika Poljska 
pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, 
ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 1944, v želji, 
da poglobita sodelovanje v zračnem prometu, in z namenom, 
da zagotovita možnosti za redni zračni promet na vzajemni 
podlagi, sta Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike 
Poljske primerno pooblastili vsaka svojega pooblaščenca, ki 
sta se dogovorila o naslednjem: 

"l.člen 
DEFINICIJE 

1. Posamezni izrazi v tem sporazumu in njegovi prilogi pome- 
nijo: 

a) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civil- 
nem letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decem- 
bra 1944, in vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 90. 
člena omenjene konvencije, ter vsako spremembo prilog ali 
konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom v tisti meri, 
v kateri te priloge in spremembe veljajo za pogodbenici; 

b) »pristojna organa« pomeni za Republiko Slovenijo Mini- 
strstvo za promet in zveze, Uprava Republike Slovenije za 
zračno plovbo, in za Republiko Poljsko Ministrstvo za promet 
in pomorsko gospodarstvo, Oddelek za civilno letalstvo, ali 
v obeh primerih katero koli drugo osebo ali organ, pooblaš- 
čen za opravljanje nalog, ki jih zdaj opravljata omenjena 
organa; 

c) »določeni prevoznik« pomeni zračnega prevoznika, ki ga 
je v skladu s 3. členom tega sporazuma določila ena ali druga 
pogodbenica za opravljanje dogovorjenega prometa; 

d) »tarifa« pomeni cene, ki jih je treba plačati za prevoz 
potnikov, prtljage in tovora, ter pogoje, na podlagi katerih se 
te cene uporabljajo, vključno s provizijo in drugimi dodatnimi 
plačili za agencijo ali za prodajo prevoznih listin, izvzeti pa so 
nadomestila in pogoji za prevoz pošte. 
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2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje 
na sporazum zajema tudi prilogo, razen če je izrecno drugače 

določeno. 

2. člen 
PROMETNE PRAVICE 

1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem spora- 
zumu določene pravice, da opravlja zračni promet na progah, 
določenih v prilogi. Ta promet in te proge se v nadaljnjem 
besedilu imenujejo »dogovorjeni promet«, oziroma »dolo- 
čene proge«. 

2. V skladu z določili tega sporazuma imata določena prevoz- 
nika pogodbenic pri opravljanju mednarodnega zračnega 
prometa: 

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez pri- 
stanka; 

b) pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice 
v nekomercialne namene; 

c) pravico na ozemlju druge pogodbenice v krajih, določenih 
v prilogi tega sporazuma, vkrcati in izkrcati potnike, prtljago, 
tovor in pošto, ki so namenjeni v kraje ali prihajajo iz krajev na 
ozemlju druge pogodbenice. 

3. Nobenega določila tega člena ni možno razumeti tako, da 
ima določeni prevoznik ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice pravico za plačilo ali najemnino vkrcati potnike, 
prtljago, tovor ali pošto, namenjene v kakšen drug kraj na 
njenem ozemlju. 

4. Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oborože- 
nih spopadov, političnih nemirov ali posebnih in neobičajnih 
okoliščin ne more opravljati prometa na običajnih progah, si 
druga pogodbenica prizadeva omogočiti nadaljevanje takega 
prometa z ustreznimi spremembami prog, vključno z dodeli- 
tvijo pravic, ki so nujne za opravljanje prometa v tem času. 

3. člen 
DOLOČITEV IN IZDAJA DOVOLJENJA 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega prevoznika 
za opravljanje dogovorjenegja prometa na določenih progah. 
Pristojna organa pogodbenic pisno obvestita drug drugega 
o določitvi prevoznikov. 

2. Po prejemu obvestila o določitvi pristojni organ, če ni 
zadržkov iz 3. in 4. odstavka tega člena, nemudoma izda 
prevozniku, ki ga je določila druga pogodbenica, ustrezno 
dovoljenje za opravljanje prometa. Takšno dovoljenje ne 
more biti preneseno ali odstopljeno drugemu prevozniku brez 
soglasja pogodbenice, ki je izdala tako dovoljenje. 

3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko zahteva, da dolo- 
čeni prevoznik druge pogodbenice dokaže, da izpolnjuje 
pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih ta organ 
v skladu z določili konvencije normalno uporablja za opravlja- 
nje mednarodnega zračnega prometa. 

4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovolje- 
nja za opravljanje prometa iz 2. odstavka tege člena ali posta- 
viti take pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za uresniče- 
vanje pravic iz 2. člena tega sporazuma, če nima dokazov, da 
je druga pogodbenica ali njeni državljani odločujoči lastnik in 
ima dejanski nadzor nad določenim prevoznikom, ki ga je 
druga pogodbenica določila za opravljanje dogovorjenega 
prometa. 

5. Ko določeni prevoznik v skladu z določili 2. odstavka tega 
člena dobi dovoljenje za opravljanje prometa, ga lahko kadar 
koli začne opravljati, če je tarifa, določena v skladu z 11. 
členom tega sporazuma, veljavna. 

4. člen 
(preklic In začasna prepoved opravljan]a prometa) 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico preklicati dovoljenje za 
opravljanje prometa ali začasno prepovedati določenemu 
prevozniku druge pogodbenice uresničevanje pravic, določe- 
nih v 2. členu tega sporazuma, ali določiti take pogoje, ki so 
po njenem mnenju potrebni za izvrševanje teh pravic, če: 

a/ prevoznik ne more dokazati, da ima druga pogodbenica ali 
njeni državljani odločujoči lastninski delež in dejanski nadzor 
nad tem prevoznikom; ali 

b/ prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogodbenice, 
ki daje te pravice, ali jih huje krši; ali 

c/ prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji, 
predpisanimi v tem sporazumu. 

2. Če takojšen preklic ali začasna prepoved uresničevanja ali 
uveljavitev pogojev, omenjenih v 1. odstavku tega člena, niso 
bistveni za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in predpi- 
sov, se ta pravica uporabi le po posvetovanju z drugo pogod- 
benico. 

5. člen 
(priznavanje spričeval In dovoljen]) 

1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovolje- 
nja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, priznava tudi druga 
pogodbenica, dokler so veljavna. 

2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za preletanje 
nad svojim ozemljem ne prizna veljavnosti tistih spričeval 
o sposobnosti in dovoljenj, ki jih je njenim državljanom izdala 
ali potrdila druga pogodbenica ali katera koli druga država. 

6. člen 
(uresničevanje pravic) 

1. Določena prevoznika imata primerne in enake možnosti za 
opravljanje dogovorjenega prometa med ozemljema pogod- 
benic. 

2. Prevoznika, ki sta ju določili pogodbenici za opravljanje 
dogovorjenega prometa, zagotavljata zmogljivosti, ki ustre- 
zajo povpraševanju po mednarodnem prevozu na dogovorje- 
nih progah. 

3. Pravica vsakega določenega prevoznika do opravljanja 
prometa na dogovorjenih progah se uresničuje v skladu 
s splošnimi načeli normalnega razvoja, ki jih priznavata 
pogodbenici, in v tesnem sodelovanju med določenima pre- 
voznikoma. 

4. Če notranji predpisi pogodbenic to določajo, je treba spo- 
razume, ki se zaradi opravljanja dogovorjenega prometa 
lahko sklenejo med določenima prevoznikoma, predložiti pri- 
stojnima organama obeh pogodbenic v potrditev. 

7. člen 
(oprostitev carin In taks) 

1. Letala, ki jih uporablja v mednarodnem zračnem prometu 
določeni prevoznik ene pogodbenice, kot tudi njihova obi- 
čajna oprema, zaloge goriva in maziv ter zaloge (vključno 
s hrano, pijačami, tobakom), ki so na takem letalu, so po 
prihodu na ozemlje druge pogodbenice oproščeni vseh carin, 
inšpekcijskih,taks in drugih davščin in taks, če ostanejo na 
letalih, dokler se ponovno ne izvozijo. 

2. Omenjenih carin, davščin in taks, razen stroškov za oprav- 
ljene storitve, so oproščeni tudi: 

a/ zaloge, natovorjene na ozemlju ene pogodbenice, v količič- 
nah, ki jih določijo pristojni organi te pogodbenice in so 
namenjene za uporabo na odhajajočem letalu, ki ga v medna- 
rodnem prometu uporablja določeni prevoznik druge pogod- 
benice; 
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b/ rezervni deli in običajna oprema letala, pripeljana na ozem- 
lje ene pogodbenice, namenjena za vzdrževanje ali popravilo 
letal, ki jih v mednarodnem prometu uporablja druga pogod- 
benica; 
c/ zaloge goriva in maziv za letala, ki jih v mednarodnem 
zračnem prometu uporablja določeni prevoznik druge pogod- 
benice, tudi kadar so porabljene na delu leta nad ozemljem 
pogodbenice, na katerem so bile natovorjene; 
d/ propagandno gradivo brez komercialne vrednosti, ki ga 
določeni prevoznik uporablja na ozemlju druge pogodbenice. 

3. Če zakoni in predpisi ene ali druge pogodbenice to zahte- 
vajo, bodo predmeti, o katerih je govor v 1. in 2. odstavku tega 
člena, pod carinskim nadzorom te pogodbenice. 

4. Običajna oprema v letalu kot tudi predmeti in zaloge, ki so 
v letalih določenega prevoznika vsake pogodbenice, so lahko 
raztovorjeni na ozemlju druge pogodbenice le z odobritvijo 
carinskih organov tega ozemlja. V takem primeru se jih lahko 
da pod nadzor omenjenih organov, dokler niso ponovno 
izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi predpisi. 

B. člen 
(takse za uporabnike) 

1. Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se uvedejo 
upravičene in primerne takse za določenega prevoznika 
druge pogodbenice. Te takse temeljijo na zdravih ekonom- 
skih načelih. 

2. Za uporabo letališč ter letalskih navigacijskih naprav in 
služb, ki jih da na razpolago ena pogodbenica, določeni 
prevoznik druge pogodbenice ne plača več, kot je treba 
plačati za domača letala, ki se uporabljajo v rednem medna- 
rodnem zračnem prometu. 

9. člen 
(direktni tranzit) 

Za potnike, prtljago in tovor v direktnem tranzitu čez ozemlje 
ene pogodbenice, ki ne zapuste območja, ki je na letališču 
rezervirano za ta namen, velja samo poenostavljeni nadzor. 
Prtljaga in tovor v direktnem tranzitu sta oproščena carine in 
drugih podobnih taks. 

10. člen 
(uporaba zakonov In predpisov) 

1. Zakoni in predpisi vsake pogodbenice, s katerimi so urejeni 
prihod, muditev in odhod letal v mednarodnem prometu, kot 
tudi upravljanje in plovba teh letal v mejah njenega ozemlja, 
se uporabljajo tudi za letala določenega prevoznika druge 
pogodbenice. 

2. Zakoni in predpisi vsake pogodbenice, ki urejajo prihod, 
muditev in odhod z njenega ozemlja potnikov, posadk, prt- 
ljage, tovora in pošte, pripeljanih na letalih, in še posebej 
zakoni, ki se nanašajo na potne liste, carino in sanitarni 
nadzor, se uporabljajo za potnike, posadke, tovor in pošto 
v letalih določenega prevoznika druge pčogodbenice. 

3. Nobena pogodbenica nima pravice svojemu prevozniku 
v primerjavi z določenim prevoznikom druge pogodbenice 
dajati kakršne koli prednosti pri uporabi zakonov in predpi- 
sov, omenjenih v tem členu. 

11. člen 
(tarife) 

1. Tarife, ki jih določeni prevoznik ene pogodbenice zaraču- 
nava za prevoz na ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, 
so določene na primerni ravni, pri čemer so primerno upošte- 
vani vsi pomembni dejavniki, vključno s celotnimi stroški 
prevoza, primernim dobičkom in tarifami drugih prevoznikov. 

2. O tarifah iz prvega odstavka tega člena se, če je mogoče, 
dogovorita določena prevoznika obeh pogodbenic in se 
posvetujeta z drugimi prevozniki, ki delujejo na celotni progi 

ali njenem delu. Tak dogovor je, kadar je to mogoče, dosežen 
po postopku za določanje tarif, uveljavljenem v mednarod- 
nem telesu, ki oblikuje predloge na tem področju. 

3. Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pristoj- 
nima organoma obeh pogodbenic najmanj šestdeset dni pred 
dnem, ki je predlagan za njihovo uveljavitev. V posebnih 
primerih je ta rok lahko krajši, če to odobrita pristojna organa. 
Če v tridesetih dneh po predložitvi teh tarif noben pristojni 
organ ne sporoči drugemu pristojnemu organu svojega 
nestrinjanja, se šteje, da so te tarife potrjene. 

4. Če se določena prevoznika ne moreta dogovoriti o kateri 
koli od teh tarif ali če iz katerega koli razloga neka tarifa ne 
more biti določena v skladu z 2. odstavkom tega člena ali če je 
v prvih tridesetih dneh šestdesetdnevnega roka iz 3. odstavka 
tega člena pristojni organ ene pogodbenice sporočil pristoj- 
nemu organu druge pogodbenice svoje nestrinjanje s katero 
koli tarifo, dogovorjeno v skladu z določili 2. odstavka tega 
člena, bosta pristojna organa obeh pogodbenic skušala 
v medsebojnem dogovoru določiti to tarifo. 

5. Nobena tarifa ne prične veljati, če je izrecno ne odobrita 
pristojna organa obeh pogodbenic ali če niso izpolnjeni 
pogoji v skladu s 3. odstavkom tega člena. 

6. Tarife, določene v skladu z določili tega člena, veljajo, 
dokler niso določene nove tarife v skladu z določili tega člena. 

7. Pristojna organa obeh pogodbenic si prizadevata zagoto- 
viti, da določena prevoznika spoštujeta dogovorjene tarife, 
registrirane pri pristojnih organih obeh pogodbenic, in da 
noben prevoznik na noben način neposredno ali posredno 
protizakonito ne zmanjšuje nobenega deleža teh tarif. 

12. člen 
(konverzija In transfer prihodkov) 

Vsak določen prevoznik ima v skladu z veljavnimi deviznimi 
predpisi pravico po uradnem tečaju zamenjati in transferirati 
v svojo državo presežek prihodkov nad lokalnimi izdatki glede 
na opravljene prevoze potnikov, prtljage, tovora in pošte. Če 
so plačila med pogodbenicama urejena s posebnim sporazu- 
mom, velja tak sporazum. 

13. člen 
(dvojna obdavčitev) 

1. Vsaka pogodbenica izvzema prihodke, ki jih določeni pre- 
voznik druge pogodbenice doseže pri opravljanju mednarod- 
nega prometa, od plačila kakršnih koli taks in davščin na 
dobiček kot tudi vseh drugih finančnih dajatev. 

2. Vsaka pogodbenica se zavezuje, da ne bo pobirala davkov 
od plač uslužbencev določenega prevoznika druge pogodbe- 
nice, ki so poslani iz druge pogodbenice na delo v predstavni- 
štva, omenjena v 14. členu tega sporazuma. 

14. člen 
(komercialne delavnosti) 

1. Določena prevoznika imata pravico imeti na ozemlju druge 
pogodbenice svoja predstavništva z osebjem, potrebnim za 
opravljanje dogovorjenega prometa. 

2. Pri komercialnih dejavnostih je spoštovano načelo vzajem- 
nosti. Pristojne oblasti pogodbenic storijo vse, da predstavni- 
štva določenega prevoznika druge pogodbenice lahko nemo- 
teno opravljajo svoje dejavnosti. 

3. Vsaka pogodbenica še posebej dovoljuje določenemu pre- 
vozniku druge pogodbenice, da na njenem ozemlju prodaja 
svoje prevozne zmogljivosti neposredno in po lastni presoji 
po agentih. Vsak prevoznik ima pravico prodajati take pre- 
vozne zmogljivosti in vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni 
valuti ali v prosto konvertibilni valuti drugih držav v skladu 
z veljavnimi deviznimi predpisi. 
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15. čien 
(predložitev redov letenja) 

1. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora predložiti pred- 
videne rede letenja v potrditev pristojnemu organu druge 
pogodbenice najmanj trideset dni, preden začne opravljati 
dogovorjeni promet. Enak postopek velja za kakršno koli 
spremembo. 

2. Za dodatne lete, ki jih določeni prevoznik ene pogodbenice 
želi opravljati v dogovorjenem prometu zunaj potrjenega reda 
letenja, mora predhodno vložiti zahtevo pri pristojnem organu 
druge pogodbenice. Praviloma jo mora vložiti najmanj dva 
delovna dneva pred začetkom takih poletov. 

16. člen 
(statistični podatki) 

Pristojna organa pogodbenic na zahtevo dajeta drug dru- 
gemu periodične statistična podatke in druge podobne infor- 
macije, ki se nanašajo na prevoz, opravljen v dogovorjenem 
prometu. 

17. člen 
(posvetovanja) 

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanje 
glede uresničevanja, razlage, uporabe ali dopolnitve tega 
sporazuma. Taka posvetovanja se morajo med pristojnima 
organoma začeti v šestdesetih dneh po prejemu pisne zah- 
teve druge pogodbenice, razen če se pogodbenici dogovorita 
drugače. 

18. člen 
(reševanje sporov) 

1. Če bi nastal med pogodbenicama kakršen koli spor zaradi 
razlage ali uporabe tega sporazuma, si ga pogodbenici v prvi 
vrsti prizadevata rešiti s pogajanji. 

2. Če pogodbenici spora ne morete rešiti s pogajanji, se lahko 
dogovorita, da odločitev o sporu prepustita neki osebi ali 
organu, ali pa lahko katera koli pogodbenica spor predloži 
v odločanje arbitraži treh razsodnikov, od katerih vsaka 
pogodbenica določi po enega, ta dva skupaj pa določita 
tretjega. Vsaka pogodbenica bo imenovala svojega razsod- 
nika v šestdesetih dneh od dneva, ko po diplomatski poti 
prejme zahtevo druge pogodbenice za razrešitev spora na 
arbitraži, in tretji razsodnik je imenovan v nadaljnjih šestdese- 
tih dneh. Če katera koli pogodbenica ne imenuje razsodnika 
v predvidenem času ali če tretji razsodnik ni določen v predvi- 
denem času, lahko predsednik Sveta Mednarodne organiza- 
cije civilnega letalstva na zahtevo katere koli pogodbenice 
imenuje razsodnika ali razsodnike, ki jih primer zahteva. 
V vsakem primeru je tretji razsodnik državljan tretje države in 
deluje kot predsednik arbitraže. 

3. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta sprejeli vsako odloči- 
tev, sprejeto v skladu z 2. odstavkom tega člena in se po njej 
ravnali. 

4. Arbitraža določi svoj poslovnik. Vsaka pogodbenica plača 
stroške svojega razsodnika. Preostale stroške arbitraže 
pogodbenici krijeta enako. 

19. člen 
(varnost zračne plovbe) 

1. Pogodbenici ponovno potrjujeta svoje pravice in obvezno- 
sti v skladu z mednarodnim pravom, vključno s Konvencijo 
o mednarodnem civilnem letalstvu, sprejeto v Chicagu 7. 
decembra 1944, in vključno s Konvencijo o kaznivih dejanjih 
in nekih drugih aktih, storjenih na letalih, sprejeto v Tokiu 14. 
septembra 1963, Konvencijo o zatiranju nezakonite ugrabitve 
zrakoplovov, sprejeto v Haagu 16. decembra 1970, Konvencijo 
o zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega letal- 
stva, sprejeto v Montrealu 23. septembra 1971, in njenim 
dopolnilnim Protokolom o zatiranju nezakonitih nasilnih 

dejanj na letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo, 
sprejetim v Montrealu 24. februarja 1988, ko ta protokol začne 
veljati za obe pogodbenici. Pogodbenici potrjujeta, da je 
njuna obveznost varovanja civilnega letalstva pred dejanji 
nezakonitega vmešavanja sestavni del njunih medsebojnih 
odnosov v skladu s tem sporazumom. 

2. Pogodbenici na zahtevo druga drugi dajeta vso možno 
pomoč, da bi preprečili nezakonite ugrabitve letal in druga 
nezakonita dejanja proti varnosti potnikov, posadk, letal, leta- 
lišč in letalskih navigacijskih naprav ter vsako drugo grožnjo 
varnosti zračne plovbe. 

3. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu 
z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o var- 
nosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v prilogah 
konvencije, v tisti meri, v kateri ta določila veljajo za obe 
pogodbenici; od letalskih družb, ki so vpisane v njunih regi- 
strih ali opravljajo pretežni del svojih dejavnosti ali imajo 
sedež na njunih ozemljih, ter od letaliških podjetij na svojih 
ozemljih zahtevata, da delujejo v skladu s takimi varnostnimi 
predpisi. 

4. Pogodbenici soglašata, da se lahko od njunih letalskih 
družb zahteva spoštovanje letalskih varnostnih predpisov, 
navedenih v 3. odstavku, ki jih zahteva druga pogodbenica za 
vstop, odhod oziroma dokler so letala na ozemlju te druge 
pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se na nje- 
nem ozemlju učinkovito izvajajo primerni ukrepi za zavarova- 
nje letal, za pregled potnikov in njihove ročne prtljage in da so 
posadke, tovor in zaloge pred in med vkrcavanjem ali natovar- 
janjem ustrezno pregledani. Vsaka pogodbenica z naklonje- 
nostjo obravnava vsako zahtevo druge pogodbenice za 
uvedbo razumnih dodatnih varnostnih ukrepov zaradi dolo- 
čene grožnje. 

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo civilnega 
letala ali drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti takega 
letala, njegovih potnikov in posadk, letališč ali letalskih navi- 
gacijskih naprav pogodbenici pomagata druga drugi, s tem 
da poskrbita za komunikacije in druge ustrezne ukrepe, da bi 
se čim hitreje in varneje končal tak incident ali grožnja. 

20. člen 
(spremembe) 

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli predlaga drugi pogod- 
benici kakršno koli dopolnitev, za katero meni, da bi jo bilo 
dobro vključiti v ta sporazum. Posvetovanja med pogodbeni- 
cama o predlagani dopolnitvi se začnejo v šestdesetih dneh 
po prejemu zahteve ene pogodbenice za taka posvetovanja. 

2. Če ena pogodbenica meni, da bi bilo dobro dopolniti 
prilogo tega sporazuma, se lahko o taki dopolnitvi dogovorita 
pristojna organa pogodbenic. 

3. Katera koli dopolnitev tega sporazuma v skladu s 1. odstav- 
kom tega člena začne veljati, ko je potrjena z izmenjavo not 
med pogodbenicama. 

4. Ob sklenitvi kakršne koli splošne večstranske konvencije, ki 
bi se nanašala na zračni promet in bi postala zavezujoča za 
pogodbenici, bo ta sporazum spremenjen, tako da bo ustrezal 
določilom take konvencije. 

21. člen 
(prenehanje) 

1. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. 

2. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli sporoči njegovo odpo- 
ved. Tako sporočilo je hkrati poslano Mednarodni organizaciji 
civilnega letalstva. 

3. Sporazum preneha veljati ob koncu sezone letenja, v kateri 
preteče dvanajst mesecev od dneva prejema sporočila 
o odpovedi, razen če je sporočilo sporazumno umaknjeno 
pred iztekom tega roka. 
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4. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema sporočila o odpo- 
vedi, se šteje, da ga je prejela štirinajst dni po dnevu, ko ga je 
prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva. 

22. člen 
(registracija pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva) 

Ta sporazum in vse spremembe bodo registrirane pri Medna- 
rodni organizaciji civilnega letalstva. 

23. člen 
(uveljavitev) 

1. Ta sporazum bo odobren v skladu z notranjo zakonodajo 
vsake od držav in začne veljati na dan izmenjave not, s kate- 
rimi se potrjuje, da so izpolnjeni omenjeni zakonski pogoji. 

2. Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa. 

Da bi to potrdila, sta pooblaščenca pogodbenic, ki sta bila za 
to pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v Varšavi dne 1.3.1995 v dveh izvirnikih v sloven- 
skem, poljskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa bese- 
dila enako verodostojna. Ob morebitnem neskladju pri uresni- 
čevanju, razlagi ali uporabi je odločilno besedilo v angleškem 
jeziku. 

OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku 

PRILOGA 

PREGLED PROG 

PREGLED PROG I 

Proge, na katerih lahko opravlja promet določeni prevoznik iz 
Republike Slovenije 

Kraji vzletanja Kraji vmesnega Krajina Naslednji kraji 
 pristajanja Poljskem 
Ljubljana bodo določeni Varšava bodo določeni 
 kasneje  kasneje 

PREGLED PROG II 

Proge, na katerih lahko opravlja promet določeni prevoznik iz 
Republike Poljske 

Kraji vzletanja Kraji vmesnega KrajivSoveniji Naslednji kraji 
pristajanja 

Varšava bodo določeni Ljubljana bodo določeni 
 kasneje kasneje 

OPOMBE 

1. Kraje vmesnega pristajanja in naslednje kraje na vseh 
določenih progah lahko določeni prevoznik, če to želi, izpusti 
na posameznem ali na vseh letih. 

2. Vsak določen prevoznik lahko konča kateri koli polet 
v okviru dogovorjenega prometa na ozemlju druge pogodbe- 
nice. 

3. O krajih vmesnega pristajanja in naslednjih krajih se dogo- 
vorita določena prevoznika in jih morata potrditi pristojna 
organa pogodbenic. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

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

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Poljske o rednem zračnem prometu sta podpisala g. Zoran 
Thaler, minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in g. 
Andrzej Towpik, državni podsekretar za zunanje zadeve 
Republike Poljske. Sporazum je bil podpisan v dveh izvirnikih 
v slovenskem, poljskem in angleškem jeziku. 

Sporazum je bil podpisan 1. marca 1995 v Varšavi 

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje 
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izvrševanju 
in preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic, 
določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj, določanju zmogljivo- 
sti, uporabi zakonov in predpisov posamezne države, varnosti 
zračne plovbe, priznavanju spričeval in dovoljenj, oprostitvi 
carin in drugih dajatev, predstavništvih prevoznikov in trans- 
ferju zaslužka, določitvi tarif, reševanju sporov, itd. 

Sporazum začne veljati, ko pogodbenici z izmenjavo not 
druga drugo obvestita, da so bili izpolnjeni njuni notranje- 
pravni pogoj za njegovo uveljavitev. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) Sporazum 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske 
o rednem zračnem prometu ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. 

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spreme- 
niti veljavnih predpisov. 

V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale 
za Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti. 
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Poročilo o 

DELU IN 0 FINANČNEM POSLOVANJU 

AGENCIJE RS ZA PLAČILNI PROMET, 

NADZIRANJE IN INFORMIRANJE 

V LETU 1904 

- EPA 1089 

Agencija RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
v skladu s 3. členom Zakona o Agenciji Republike Slove- 
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur. I. RS 
št. 48/94) ter odločbo Ustavnega sodišča Repubike Slove- 

nije (Ur. I. RS št. 18/95) pošilja Državnemu zboru Poročilo 
o opravljenem delu Agencije v letu 1994 in Poročilo 
o finančnem poslovanju Agencije za leto 1994. 

POROČILO 
O DELU AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI 
PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE ZA LETO 1994 

UVOD 

SDK oziroma njena pravna naslednica Agencija Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje" je 
v letu 1994 opravljala vse tiste naloge kot v letu poprej. V treh 
organizacijskih delih - sektorjih, 61 organizacijskih enotah 
(14 podružnicah in 47 ekspoziturah) je izvajala troje vrst 
nalog: 

1) finančno nadziranje zajema: 
- nadziranje javnofinančnih prihodkov, to je obračunavanje 
davkov in prispevkov, ki jih plačujejo v svojem imenu in za 
svoj račun ali račun delojemalcev pravne osebe in so vir 
financiranja državnega in občinskih proračunov, obveznega 
pokojninsko-invalidskega in zdravstvenega zavarovanja; 
- revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij; 
- inšpiciranje zakonitosti razpolaganja z družbeno lastnino 
oziroma inšpiciranje zakonitosti finančno-materialnih predpi- 
sov ter 
- inšpiciranje javne porabe. 

2) statistično informativne naloge 

3) domači plačilni promet med pravnimi osebami ter pravnimi 
in fizičnimi osebami. 

Izvajanje vseh teh nalog je spremljal skozi vse leto skupen 
problem; premajhno število strokovnjakov za vodenje in izva- 
janje vseh teh nalog, ki jih zahtevajo neprestane spremembe 
v gospodarskem sistemu in razvoju ter vsebini izvajanja 
nalog. Potrebnih novih strokovnjakov ni bilo mogoče prido- 
biti zaradi poznanih neusklajenih pogledov in interesov 
izvršne veje oblasti na čas in način dokončnega preoblikova- 
nja Agencije. Odhod najbolj potrebnih kadrov pa je sredi leta 
povzročila ustanovitev Računskega sodišča brez strokovne in 
kadrovske kontinuitete s SDK in podreditev Agencije Vladi 
Republike Slovenije. Tako se je Agencija nenehno srečevala 
tudi z nasprotjem med potrebo, da se revidiranje lastninskega 

preoblikovanja podjetij čim prej konča in zmanjševanjem šte- 
vila strokovnjakov, ki bi te naloge lahko opravili. Močan vpliv 
na obseg in zahtevnost vseh nalog Agencije pa je imelo tudi 
povečanje števila pravnih oseb v poslovnem prometu. Upošte- 
vati je potrebno, da je 31.12.1991 opravljalo gospodarske 
dejavnosti 18.092 pravnih oseb, 31.12.1994 pa že 43.278 prav- 
nih oseb. Neprestana rast števila pravnih oseb in s tem davč- 
nih zavezancev bi v zadnjih treh letih terjala najmanj 3 krat 
večje število inšpektorjev, ki pa jih v takih razmerah ni bilo 
mogoče pridobiti niti usposobiti. Usposabljanje inšpektorjev 
zahteva ne samo teoretična znanja s področij računovodstva, 
financ, prava ter metodike nadziranja temveč tudi praktična 
znanja z vseh teh področij. 

Tudi v letu 1994 ni bilo prav nič storjenega za to, da bi 
računovodstvo velikega števila majhnih podjetij kot tudi vseh 
drugih, bili dolžni voditi za to strokovno usposobljeni računo- 
vodje. Že v poročilu za leto 1993 je Agencija opozorila, da bi 
morala država predpisati strokovno izobrazbo za poklic raču- 
novodje, pristojnega za sestavljanje davčnih izkazov in 
s posebnim zakonom (stroka ga je pripravila že pred dvema 
letoma) določiti pogoje za opravljanje poklica davčnega sve- 
tovalca. 
Na področju revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij 
je bila Agencija omejena pri ugotavljanju tistih oškodovanj, ki 
nastajajo s poslovanjem še družbenih podjetij s tujino, saj se 
pristojni državni organi niso odzvali na opozorila, da veljavna 
devizna zakonodaja in nenadzorovano devizno poslovanje 
domačih podjetij ter njihovih hčerinskih podjetij v tujini, omo- 
goča zamenjavo lastništva nad družbenim kapitalom ali pra- 
nje denarja. Revidiranje lastninjenja pa je bilo manj uspešno, 
kot bi lahko bilo, če bi Komisija za spremljanje in nadzor 
lastninskega preoblikovanja podjetij Državnega zbora obrav- 
navala neenotno razlaganje nekaterih določb zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij in predlagala njihovo avten- 
tično razlago. Pomemben prispevek k uspešnosti revidiranja 
pa so pomenile odločitve Ustavnega sodišča, s katerimi je to 
zavrnilo vse tiste, ki so hoteli dokazati, da je revidiranje 
lastninjenja spreminjanje zakonodaje za nazaj. 

Pri izvajanju statistično-informativnih nalog se je Agencija 
prav tako srečevala s težavami, ki jih prinašajo značilnosti 
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našega prehoda iz enega v drug gospodarski sistem, to je 
z neusklajenim sprejemanjem nove zakonodaje. Medtem, ko 
je za pravne osebe, večinoma iz negospodarstva, tudi v letu 
1994 Se vedno veljal zakon o računovodstvu, pa za gospodar- 
ske družbe, gospodarske javne službe in vse tiste pravne 
osebe, ki vodijo računovodske evidence v skladu z zakonom 
o gospodarskih družbah, Agencija ni imela več enotne infor- 
macijske podlage za ugotavljanje njihovega premoženjsko- 
finančnega položaja in poslovnega izida. Na te probleme je 
začela opozarjati že v aprilu leta 1994, svoja opozorila je 
pripravljala skozi vse leto, do zadnjega opozorila v januarju 
1995, saj ni mogla razumeti, da v času, ko je družbena lastnina 
še vedno prevladujoča, podatki o premoženju in poslovnem 
izidu gospodarstva za državne organe in inštitucije niso več 
potrebni. V februarju je bila končno sprejeta Uredba o obvez- 
nosti posredovanja statističnih podatkov iz bilance stanja in 
bilance uspeha. 

Na področju nalog plačilnega prometa se je Agencija trudila 
za zagotavljanje dnevno-ažurnega izvajanja plačilnega pro- 
meta s pomočjo iztrošene računalniško-informacijske pod- 
pore, razvite še v nekdanji Jugoslaviji. Ob tem pa je Agencija 
nadaljevala pred poldrugim letom začet projekt posodobitve 
tako strojne, komunikacijske kot programske računalniške 
opreme. Projekt ima za cilj ne samo nadomestiti dva stara 
računalniška sistema z novim, temveč udeležencem v plačil- 
nem prometu, zlasti bankam omogočiti celovito tekoče in 
neposredno informiranje o vseh spremembah denarnih sred- 
stev na računih njihovih strank - deponentov. 

Na tem mestu velja omeniti še naloge, ki jih Agencija tako kot 
v letu 1993 tudi v letu 1994 še ni opravljala v prvotno določe- 
nem obsegu. To so naloge vodenja evidenc lastninskih certifi- 
katov. 

Za naloge vodenja evidenc lastninjenja je bila Agencija poo- 
blaščena v letu 1993 z Uredbo o izdaji, razdelitvi in uporabi 
lastniških certifikatov ter Dogovorom o sodelovanju pri 
izvedbi izdaje in vnovčitve lastniških certifikatov. Po dogo- 
voru se je Agencija obvezala projektu zagotoviti strojno in 
komunikacijsko opremo ter prostorske in kadrovske zmoglji- 
vosti, medtem ko je za zagotovitev potrebne programske 
opreme zadolženo Ministrstvo za ekonomske odnose in raz- 
voj. Agencija je v marcu leta 1994 Ministrstvu za ekonomske 
odnose in razvoj posredovala pogoj, da je pripravljena prev- 
zeti le testirano dokončano programsko opremo. Do konca 
leta 1994 ti pogoji niso bili izpolnjeni, zato Agencija še ni 
prevzela programske opreme. Obdelavo podatkov še vedno 
izvaja od Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj pooblaš- 
čeno zasebno podjetje. V letu 1994 je tako Agencija sezna- 
njala državljane Republike Slovenije o spremembah in stanju 
na njihovih evidenčnih računih lastniških certifikatov, spremi- 
njala številke evidenčnih računov lastniških certifikatov na 
pisno zahtevo upravičencev, prevzemala podatke in doku- 
mentacijo od podjetij v postopkih lastninskega preoblikova- 
nja ter posredovala le te v obdelavo pooblaščenemu podjetju 
ter dnevno varnostno arhivirala računalniško vodene evi- 
dence. 

* v nadaljevanju vedno Agencija, ne glede na čas uveljavitve novega 
imena. 

V Agenciji je bilo konec leta 1994 zaposlenih 2.983 delavcev, 
od tega na nalogah nadziranja 857 (29%), na nalogah plačil- 
nega prometa in računalniške obdelave podatkov 1.478 (50%) 
in na nalogah statistike in informacij 76 (2%). Vsi drugi delavci 
so opravljali splošne naloge, naloge svetovanja in vodenja. 
V primerjavi s stanjem leta poprej je bilo v Agenciji zaposlenih 
133 delavcev več, na nalogah nadziranja 54 delavcev več, na 
nalogah plačilnega prometa in računalniške obdelave podat- 
kov 61 delavcev več, na nalogah statistike in informiranja pa 
11 delavcev manj. Poudariti je potrebno, da je povečanje 
števila delavcev na nalogah nadziranja skoraj v celoti posle- 
dica povečanja zaposlenih le na nalogah davčnega kontrolira- 
nja in pravnih nalogah, ne pa tudi na nalogah inšpiciranja.Na- 
loge finančnega nadziranja, statistike in informiranja ter pla- 

čilnega prometa, opravljene v letu 1994, so podrobneje raz- 
členjene v posebnih poglavjih tega poročila. Pozornost ni 
namenjena toliko obsegu, kot problemom, s katerimi se je 
Agencija srečevala pri opravljanju teh treh vrst nalog in pred- 
logom, ki jih je posredovala pristojnim organom za učinkovi- 
tejše delo. 

I. FINANČNO NADZIRANJE 

Tudi po uveljavitvi zakona o Agenciji, pa vse do konca leta 
1994, se obseg in vsebina nalog finančnega nadziranja nista 
spremenila. Z zakonom o Agenciji so bile uveljavljene le 
nekatere spremembe v postopku nadziranja kot posebnem 
upravnem postopku, določeni so krajši roki za pripombe na 
inšpekcijske zapisnike, Agencija pa je dobila tudi pomembno 
pooblastilo za ocenjevanje davčne osnove v primerih, ko 
davčni zavezanci nepopolno in nezakonito izkazujejo obseg 
in vsebino svojega poslovanja. Izvajanje tega pooblastila zah- 
teva izdelavo posebnih metodoloških navodil. Agencija pri- 
pravlja navodila s pomočjo zunanjih strokovnjakov, poobla- 
stilo bo začela izvajati v letu 1995. 

1. NADZIRANJE DAVKOV IN PRISPEVKOV TER DRUGIH 
JAVNIH DAJATEV 

V skladu s pooblastili v zakonu o Agenciji, zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju, zakonu o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter zakonu o prispevkih 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo 
in zaposlovanje, je Agencija v letu 1994 nadzirala pravilnost in 
zakonitost obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov, 
s katerimi se financirajo: 
- državni proračun in občinski proračuni, 
- obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in 
- obvezno zdravstveno zavarovanje. 

Delež nalog Agencije v nadziranju in pobiranju vseh javnih 
dajatev je razviden iz naslednje preglednice (podatki za leto 
1994) 

Vrsta javnih dajatev Znesek dajatev 
v milijonih SIT 

Delež 
Agencije * 

v% 
Prometni davek 197.879 
Dohodnina 110.464 
Davek od dobička 15.048 
Prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 218.110 
Prispevki za zdravstveno 
varstvo 105.080 
Prispevki za zaposlovanje 9.060 
Prispevki za porodniško 
varstvo 1.013 
Sredstva na previsoko 
izplačane plače 3.165 
Posebni davek na določene 
prejemke 2.495 

89,4 
86 

100 

90 

90 
91 

90 

100 

89 
SKUPAJ 662.314 89,3 

Vir podatkov: poročilo o vplačilu in razporeditvi javnofinanč- 
nih prihodkov (B-2) 

* Razliko v odstotkih do 100% pobranih dajatev pobereta RUJP in 
Republiška carinska uprava pri prometnem davku 

Nadziranje pravilnosti in zakonitosti obračunavanja in plače- 
vanja davkov in prispevkov je Agencija opravljala: 

- s kontroliranjem, to je s sprotnim nadziranjem plačila 
davkov in prispevkov ter drugih predpisanih obveznosti ob 
izvajanju plačilnega prometa in 
- z inšpiciranjem, to je z naknadnim nadziranjem obračuna- 
vanja in plačevanja vseh predpisanih obveznosti pri davčnih 
zavezancih. 
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Obseg dela na tem področju se je tudi v letu 1994 zelo 
povečal, tako zaradi povečanja števila davčnih zavezancev, 
kot tudi zaradi njihove nediscipline pri poravnavanju davkov 
in prispevkov ter zaradi nepoznavanja davčnih in drugih pred- 
pisov. 

1.1. Kontroliranje 

V okviru te naloge, to je sprotnega nadziranja, ki ga izvaja ob 
plačilnem prometu, je Agencija opravljala naslednje: 

- kontrolirala pravilnost predloženih obračunov in pravočas- 
nost plačil davkov in prispevkov, 
- kontrolirala vplačevanje in usmerjanje akontacij davkov in 
prispevkov na vplačilne račune, 
- unovčevala nepravočasno vplačane davke in prispevke ter 
obračunavala pripadajoče zamudne obresti (prisilne izterjave 
na podlagi določil zakona o Agenciji), 
- v primeru nelikvidnosti pravnih oseb je zagotavljala, da so 
pravne osebe vse davke in prispevke poravnavale v skladu 
s predpisanim vrstnim redom, upoštevajoč, da morajo biti 
davki in prispevki od plač poravnani pred naslednjim izplači- 
lom plač in 
- sprotno dopolnjevala davčne evidence. 

Agencija je tudi v letu 1994 od pravnih oseb zbrala podatke 
o vseh izplačanih dohodkih oziroma prejemkih in obveznostih 
za vsakega posameznika v Republiki Sloveniji in jih posredo- 
vala Republiški upravi za javne prihodke kot kontrolne 
podatke za odmero dohodnine fizičnim osebam, ki jih te same 
navedejo v napovedi za odmero dohodnine vsako leto do 
konca marca, za preteklo leto. 

V okviru nalog kontroliranja je Agencija v letu 1994 opravljala 
tudi naslednje naloge: 

- spremljala poslovanje nesolventnih pravnih oseb po 
zakonu o finančnem poslovanju (do 30.0.1994) in po zakonu 
o Agenciji. 
- zagotavljala izvajanje predpisov, s katerimi je bilo pravnim 
osebam odloženo plačilo davkov in prispevkov, 
- izvrševala sodne sklepe in odločbe, 
- unovčevala in evidentirala vrednostne papirje in 
- pred vnosom v informacijski sistem Agencije kontrolirala 
računovodske izkaze (računska in logična kontrola), ki so jih 
pravne osebe predložile na podlagi zakona o računovodstvu, 
uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja 
in navodila za uskladitev računovodskih evidenc s sloven- 
skimi računovodskimi standardi, 
- opravljala druge naloge po predpisih oziroma na zahtevo 
pristojnih državnih organov. 

S sprotnim kontroliranjem je zagotavljala tudi omejevanje 
plač v višini, določeni z zakonom o izvajanju dogovora o poli- 
tiki plač in pobirala davek na previsoko izplačane plače. 

1.1.1. Ugotovitve In ukrepanje Agencije pri kontroliranju 

V letu 1994 je Agencija 13.565 pravnim osebam (28% več kot 
v letu 1993) zavrnila 64.278 nepravilnih plačilnih nalogov (40% 
več kot v letu 1993). 23.212 pravnim osebam pa je zavrnila 
42.384 nepravilno izpolnjenih letnih in periodičnih obraču- 
nov, trimesečnih poročil, obračunov prometnega davka, obra- 
čunov davka iz dobička, obračunov plač ter drugih obračunov 
(25% več kot v letu 1993). 

O ugotovljenih nepravilnostih v postopku kontroliranja je bilo 
242 pravnim osebam izdanih 293 zapisnikov, kar je za 36% več 
kot v letu 1993 in izdanih 14 odločb. 

Vloženih je bilo 154 prijav za gospodarske prestopke, na 
podlagi teh prijav je bilo v poročevalnem obdobju vloženih 
8 obtožnih predlogov, 3 prijave pa so bile zavržene. Število še 
nerešenih ovadb zaradi suma gospodarskih prestopkov (na 
dan 31.1.1995), vloženih na podlagi ugotovitev kontroliranja, 
prikazuje naslednja preglednica: 

Leto Število Število Število 
ovadb odgovornih prestopkov 

oseb 

1990 3 3 5 
1991 41 45 60 
1992 67 76 101 
1993 103 121 203 
1994 154 165 566 
SKUPAJ: 368 410 935 

Izdanih je bilo 490 predlogov za uvedbo postopka o prekršku 
(v letu 1993 le 61 predlogov) zoper 469 pravnih oseb in 470 
odgovornih oseb. Na podlagi vloženih predlogov je bilo izda- 
nih 23 odločb sodnika za prekrške, 467 primerov pa je bilo še 
nerešenih. 
1.2. Inšpiciranje 

Inšpiciranje zajema naknadno nadziranje pravilnosti in zako- 
nitosti obračunavanja in plačevanja javnih dajatev ter razpola- 
ganja z družbeno lastnino oziroma izvajanja finančno-mate- 
rialnih predpisov. Inšpiciranje davkov in prispevkov obsega 
preverjanje obračunov davkov in prispevkov ter knjigovod- 
skih in drugih evidenc, na podlagi katerih je mogoče ugotoviti 
osnovo za posamezno vrsto davkpv in prispevkov. Inšpekcij- 
ski pregledi javnih dajatev so bili v veliki meri sestavni del 
nadziranja pravilnosti in zakonitosti izvajanja predpisov, ki 
urejajo finančno-materialno poslovanje ter razpolaganje 
z družbeno lastnino pravnih oseb. Pri izboru pravnih oseb za 
te inšpekcijske preglede Agencija upošteva tudi zahtevke in 
pobude pristojnih državnih organov in drugih oseb. V letu 
1994 je Agencija prejela 1.721 takih pobud, na podlagi njih je 
začela preglede pri 819 pravnih osebah, 329 od teh konec leta 
še ni bilo dokončanih, na 902 pobudi pa se Agencija ni mogla 
odzvati zaradi premajhnega števila inšpektorjev. 

1.2.1. Ugotovitve in ukrepanje Agencije pri inipiciranju 

Na podlagi inšpekcijskih pregledov je bilo v letu 1994 izdanih 
1.085 zapisnikov. V 189 zapisnikih ni bilo ugotovljenih neza- 
konitosti in nepravilnosti, v 351 primerih so pravne osebe že 
med postopkom odpravile nepravilnosti in nezakonitosti, 
v 240 primerih pa ni bilo mogoče izdati odločbe zaradi narave 
ugotovljenih nezakonitosti. Konec leta 1994 pa je bilo še 52 
nedokončanih inšpekcijskih pregledov. Pri pregledih so bile 
ugotovljene prenizko obračunane akontacije dohodnine 
v znesku 105.832 tisoč tolarjev, premalo obračunani prispevki 
za 415.954 tisoč tolarjev ter premalo obračunan davek od 
dobička v znesku 319.813 tisoč tolarjev. 

Posebno pozornost v letu 1994 je Agencija namenjala inšpici- 
ranju prometnega davka. Konec leta je bilo pri Agenciji evi- 
dentiranih 23.195 rednih davčnih zavezancev, od tega 17.977 
podjetij v zasebni lastnini. Inšpekcijski pregledi so bili oprav- 
ljeni pri 934 davčnih zavezancih, nepravilnosti in nezakonito- 
sti pa so bile ugotovljene pri 599, to je pri 64%. Ugotovljene 
nepravilnosti je bilo potrebno odpraviti z izdajo 162 odločb, 
vloženih pa je bilo 440 prijav za prekrške in 12 ovadb za 
kazniva dejanja. 

Med opravljanjem vseh inšpekcijskih pregledov pri pravnih 
osebah je Agencija v letu 1994 izdala 158 sklepov (vzpostavi- 
tev popolnega knjigovodstva, popis in ocena sredstev, obra- 
čun predpisanih obveznosti). Na podlagi opravljenih inšpek- 
cijskih pregledov je bilo izdanih 253 odločb s 1.256 nalogi za 
odpravo nepravilnosti in nezakonitosti. 

V letu 1994 je Agencija v zvezi z ugotovitvami inšpekcijskih 
pregledov vložila pristojnim javnim tožilstvom 76 ovadb za 
kazniva dejanja (zoper 104 fizične osebe za 115 kaznivih 
dejanj). V primerjavi z letom 1993 se je število ovadb povečalo 
za 85%. Po podatkih Agencije v letu 1994 ni bilo vloženih 
obtožnih predlogov na podlagi ovadb za kazniva dejanja. 

Agencija je vložila 423 prijav za gospodarske prestopke. Po 
vloženih prijavah za gospodarske prestopke so bili vloženi 
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obtožni predlogi v 158 primerih (37% od vseh vloženih prijav), 
49 pa jih je bilo zavrženih. Število vloženih in s sodbo še 
nerešenih ovadb zaradi suma gospodarskih prestopkov na 
podlagi ugotovitev inšpiciranja, pa prikazuje naslednja pre- 
glednica: 

Leto Število Število Število 
ovadb odgovornih prestopkov 

oseb 
1988 1 2 1 
1990 7 8 128 
1991 71 152 320 
1992 87 213 258 
1993 155 272 443 
1994 240 405 638 
SKUPAJ: 561 1.052 1.788 

Pristojnim sodnikom za prekrške je bilo danih 533 predlogov 
za uvedbo postopka o prekršku, od tega jih je bilo konec leta 
498 še nerešenih. 

Podatke o vloženih še nerešenih predlogih za uvedbo 
postopka o prekršku pa prikazuje naslednja preglednica: 

Vrsta javnih dajatev Število Število Število 
predlogov odgovornih prekrškov 

oseb 
PROMETNI DAVEK 767 983 1.591 
DOHODNINA 108 138 125 
DAVEK OD DOBIČKA 22 24 24 
PRISPEVKI 102 131 127 
DRUGE ZAKONSKE 
OBVEZNOSTI 174 205 191 

SKUPAJ: 1.173 1.481 2.058 . 

Na podlagi vloženih predlogov v letu 1994 so sodniki za 
prekrške izdali 27 odločb o prekršku, v 2 primerih pa je bil 
postopek ustavljen. Zoper 5 sklepov o ustavitvi postopka 
o prekršku je Agencija vložila pritožbo. 

2. PROBLEMI NADZIRANJA JAVNIH DAJATEV 

2.1. Prometni davek 

Pri izboru davčnih zavezancev za inšpekcijske preglede pra- 
vilnosti, pravočasnosti in zakonitosti obračunavanja in plače- 
vanja prometnega davka je Agencija, poleg ugotovitev 
v postopku kontroliranja, upoštevala pobude in predloge 
Ministrstva za finance, Republiške uprave za javne prihodke 
(RUJP), Ministrstva za notranje zadeve, Tržne inšpekcije ter 
drugih organov. 

Poudariti je potrebno, da je največ pobud za inšpiciranje 
prometnega davka pri pravnih osebah dobila od RUJP in sicer 
3318. Pri dajanju teh pobud pa RUJP ni ravnala v skladu 
z določili 84. člena zakona o prometnem davku. V primerih, ko 
je sama pri nadziranju fizičnih oseb, že ugotovila kršitve 
predpisov o prometnem davku, nanašajoče se posredno na 
pravne osebe, ugotovljena dejstva v večini primerov ni 
zadostno preiskala in dokumentirala ter v zapisnikih ni 
zadostno navedla vseh potrebnih dejstev. Na ta način Agen- 
cija pri pravnih osebah ni mogla ukrepati na podlagi ugotovi- 
tev RUJP, kot to določa 84. člen zakone, ampak je morala 
nakazane sume davčnih utaj ponovno ugotavljati in evidenti- 
rati v inšpekcijskih pregledih. Zato se Agencija ni mogla 
odzvati na vse zahtevke. Agencija je v medsebojnem strokov- 
nem sodelovanju na omenjene pomanjkljivosti RUJP večkrat 
opozorila in predlagala drugačne delovne postopke za uresni- 
čevanje 84. člena zakona. 

Večjo učinkovitost pobiranja prometnega davka bi bilo 
mogoče doseči ob sprotnem odpravljanju v nadziranju ugo- 
tovljenih neusklajenih in nejasnih določb predpisov o promet- 

nem davku. V nasprotju s tem so se inšpektorji tudi v letu 1994 
srečevali z enakimi problemi kot v predhodnem letu. 

V zvezi z inšpekcijskimi pregledi posameznih skupin pravnih 
oseb iz različnih področij dejavnosti je treba posebej omeniti 
nepravilnosti, ugotovljene pri pravnih osebah, ki opravljajo 
leasing posle, pri prodajalcih motornih vozil, pravnih osebah, 
ki opravljajo komisijsko prodajo, prirediteljih iger na srečo, 
prodajalcih naftnih derivatov in drugih. 

Agencija je v zvezi z obdavčevanjem leasing poslov že v letih 
1992,1993 in 1994 opozarjala na problem dajanja avansov pri 
teh poslih, ko ti predstavljajo pretežni del zneska celotne 
najemnine. V teh primerih so leasing posli le navidezni, oprav- 
ljeni z namenom izogiba plačila prometnega davka. 

Agencija že od leta 1992 opozarja tudi na, za naše razmere, 
neustrezno obdavčitev motornih vozil - novih in rabljenih. 
Prodajalci na primer pri rabljenih uvoženih motornih vozilih 
izvzamejo iz davčne osnove carino in druge uvozne dajatve. 
Največ nepravilnosti pri ugotavljanju davčne osnove pri 
motornih vozilih je bilo ugotovljenih prav pri uvoženih oseb- 
nih avtomobilih, na kar je Agencija sproti opozarjala Republi- 
ško carinsko upravo. 

Nepravilnosti so bile ugotovljene tudi pri komisijskih prodajah 
osebnih avtomobilov, ko prodajalci prikrivajo dejansko oprav- 
ljena kupoprodajna razmerja med občani, določajo nižje pro- 
dajne cene od dejanskih ter ne izvedejo prenosa lastništva 
med kupcem in prodajalcem. 

Posebno pozornost je Agencija v letu 1994 namenila inšpek- 
cijskim pregledom prodajalcev naftnih derivatov. Do konca 
leta 1994 so bili končani inšpekcijski pregledi pri 47 prodajal- 
cih naftnih derivatov, nedokončan pa je ostal pregled pri 
največjem prodajalcu naftnih derivatov. V teh pregledih je 
Agencija ugotovila, da so prodajalci naftnih derivatov pro- 
metni davek obračunavali od cene, znižane za rabate, name- 
sto od predpisane cene. V začetku leta 1995 je Agencija 
dobila pojasnilo Ministrstva za finance, ki bo omogočilo 
odpravo teh pomanjkljivosti. 

V letu 1994 so bili uvedeni trije posebni prometni davki: od 
posebnih iger na srečo, prometa alkoholnih pijač in cigaret. 

Pri inšpiciranju obračunavanja posebnega prometnega davka 
od posebnih iger na srečo je Agencija ugotovila nepravilno 
razvrščanje iger v posamezne skupine iger, s ciljem zmanjše- 
vanja davčnih osnov. Nepravilnosti so bile pripravljene odpra- 
viti vse igralnice, razen največje igralnice, ki ji je zato Agencija 
morala vsak mesec z odločbo prve in druge stopnje zavračati 
obračune prometnega davka, vse do odločbe Ustavnega 
sodišča in odločbe Vrhovnega sodišča, ki je v februarju 1995 
potrdilo odločitev Agencije. 

Na podlagi teh ugotovitev je Vlada pripravila tudi spremembe 
zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na 
srečo in jih predložila v zakonodajno obravnavo. Pri teh 
spremembah pa ni bila upoštevana pobuda Agencije, da je 
potrebno v zakonu določiti delež napitnin, ki predstavljajo del 
neobdavčenega prihodka igralnic (v igralnicah se namreč 
delež napitnin močno razlikuje in znaša od 16% do 230% 
celotnega prihodka igralnic). 

Pri inšpiciranju prometnega davka od iger na igralne avto- 
mate zunaj igralnic pa je Agencija ugotovila, da so dobitki 
v primerjavi z vplačili nesorazmerno visoki, kar pomeni, da del 
vplačil ni bil izkazan. V teh primerih bo Agencija v letu 1995 
skušala opraviti oziroma uveljaviti cenitev davčne osnove. 

V letu 1994 je bil uveljavljen posebni prometni davek od 
alkoholnih pijač, ki po prvih ugotovitvah ni prispeval k tolikš- 
nemu davku iz tega naslova, kot bi lahko. Davčni zavezanci ob 
uveljavitvi zakona niso bili dolžni popisati zalog alkoholnih 
pijač, kar jim je omogočilo izkazovati nižji obseg prodaje od 
dejanskega. 
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V letu 1994 je začel veljati tudi posebni prometni davek od 
cigaret, vendar za spremljanje njegove višine ni bilo, za 
razliko od ostalih vrst davkov, uvedeno posebno spremljanje 
vplačil tega davka preko posebnega plačilnega računa. 
Spremljanje učinka tega davka ni bilo zagotovljeno kljub 
opozorilom Agencije, da je to potrebno ter, da bi bilo 
potrebno zato spremeniti ustrezno uredbo. 

2.2. Davki po zakonu o dohodnini in prispevki za socialno 
varnost 

2.2.1. Davki od osebnih prejemkov (plač) in drugih dohodkov 

Najpomembnejše obveznosti, ki se obračunavajo od plač so 
dohodnina kot vir republiškega in občinskega proračuna, 
prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
in prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje kot vir pri- 
hodkov ZPI2 in ZZZS. Od plač pa se obračunavajo še pri- 
spevki za zaposlovanje in prispevki za porodniško varstvo. 

V letu 1994 je pričel veljati nov zakon o dohodnini, s katerim 
so bile odpravljene nekatere pomanjkljivosti prejšnjega 
zakona, nastale pa so nove. Z zakonom je bilo namreč uve- 
deno obdavčenje prejemkov iz naslova povračil stroškov tudi 
v prime- rih opravljanja storitev in poslov za humanitarne, 
zdravstvene, kulturne, športne, izobraževalne, raziskovalne, 
društvene in druge podobne dejavnosti. Nekatere sporne reši- 
tve novega zakona o dohodnini so bile odpravljene s pojasnili 
Ministrstva za finance že med letom, nekatere pa s spremem- 
bami in dopolnitvami zakona o dohodnini v letu 1995 (višina 
obdavčljivih povračil stroškov pri pogodbenem delu, odprav- 
nine, jubilejne nagrade in drugo). 

Z namenom omejevanja pogodbenega dela je bil v letu 1994 
s posebnim zakonom uveden posebni davek na pogodbeno 
delo, s ciljem omejevanja višine plač pa je bila z zakonom 
o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 
1994 uvedena posebna obveznost za pravne osebe, ki so 
plače izplačevale nad predpisano ravnijo plač. Zaradi obeh 
navedenih ukrepov pa so pravne osebe iskale druge »nado- 
mestne« oziroma »nedovoljene« rešitve in sicer tako, da so 
zaposlenim izplačevale nagrade (nagrade delavcem ob oblet- 
nicah poslovanja podjetij, nagrade ob večjih uspehih podjetja 
in druge nagrade). Od nagrad se namreč plačuje samo akon- 
tacija dohodnine, ne pa tudi drugi davki in prispevki. Z izplači- 
lom nagrad so se tako izplačevalci izognili plačilu prispevkov 
za socialno varnost in plačilu dodatnih sredstev v proračun 
oziroma posebnemu davku na določene prejemke. 

Glede na to, da zakon o dohodnini ne določa, kaj se šteje kot 
nagrada, kot tudi ne določa katera izplačila se uvrščajo med 
druge prejemke iz delovnega razmerja, in ker našteta izplačila 
tudi niso urejena v splošnih kolektivnih pogodbah, je zaradi 
nejasne zakonske opredelitve teh prejemkov v postopkih kon- 
troliranja in inšpiciranja težko opredeliti vrsto prejemka, ki je 
podlaga za določitev predpisanih zakonskih obveznosti. Zato 
je Agencija v letu 1994 dvakrat poslala pobudo Ministrstvu za 
finance in Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, da 
se v davčnih in delovnopravnih predpisih natančno opredeli 
pojem nagrade. 

V zakonu o dohodnini niso dovolj natančno opredeljene tudi 
stimulacije in bonitete iz delovnega razmerja. Agencija tako 
v inšpiciranju ugotavlja, da se zlasti družbe v zasebni lastnini 
zaradi izogibanja plačila davka poslužujejo tudi bonitet in 
stimulacij (npr. odpisi terjatev do delavcev, plačila bivanja 
v zdraviliščih, dodatek za urejen videz v obliki plačil za obleke 
ipd.), ki jih zakon o dohodnini ne pozna. 

Ob tem pa Agencija ugotavlja, da v praksi pravne osebe 
izplačujejo stimulacije in bonitete tudi osebam, ki pri njih niso 
zaposlene. Ta izplačila se sicer praviloma vštevajo v osnovo 
za davek od dobička pravnih oseb, vendar pa so pri fizični 
osebi kot prejemniku v celoti neobdavčene (npr. ojipis terja- 
tve iz naslova posojila lastniku podjetja, plačila za bivanje in 
nastanitev, življenjsko zavarovanje). Lastniki zasebnih podje- 
tij pogosto izplačujejo tudi štipendije učencem, dijakom in 
študentom, ki so v celoti neobdavčene in kar je še pomemb- 

nejše, višina teh štipendij ni omejena. Omenjeni prejemki, ki 
po vsebini pogosto nadomeščajo plače, zmanjšujejo plačane 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdrav- 
stveno varstvo, za zaposlovanje in za porodniško varstvo in 
tako posledično znižujejo socialno varnost zavarovancev. 
Prav tako v zakonu o dohodnini ni določen nastanek davčne 
obveznosti in rok za njeno plačilo v primerih, ko se npr. 
najemnine poravnavajo v naravi, materialu (npr. zaradi 
obnove prostorov najemnik ne poravnava najemnine) in ne 
v denarju. 

Vse navedene ugotovitve po mnenju Agencije zahtevajo 
hitrejše spreminjanje predpisov kot doslej, saj ne vplivajo 
samo na višino pobranih davkov in prispevkov, temveč tudi 
povzročajo neenako zakonsko obravnavanje vseh zave- 
zancev. 

Na pobudo Agencije je bil v zakonodajnem postopku dopol- 
njen zakon o sodnem registru. Na ta način je bilo preprečeno, 
da bi se plačilno nesposobne pravne osebe plačilu davkov in 
prispevkov izogibale z ustanavljanjem vzporednih podjetij, 
preko katerih so v preteklih letih izplačevale plače; davki in 
prispevki na »starih podjetjih« pa so ostali neplačani. 

2.2.2. Prispevki za socialno varnost 

Pravne osebe plačujejo za zagotavljanje socialne varnosti 
svojih zaposlenih prispevke za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke 
za zaposlovanje in prispevke za porodniško varstvo, in sicer 
v šestih dneh po izplačilu plač oziroma najpozneje pred 
naslednjim izplačilom plač. 

Pri poravnavanju prispevkov za socialno varnost je potrebno 
poudariti, da pravne osebe, ki ne izplačujejo redno mesečno 
plač in tako tudi redno mesečno ne plačujejo davkov in 
prispevkov, zaradi take ureditve niso v zamudi s plačilom 
prispevkov in ne plačajo zamudnih obresti, njihovi zaposleni 
pa ne glede na to, lahko redno uveljavljajo pravice iz naslova 
socialne varnosti. 

V inšpiciranju Agencija tudi ugotavlja, da zlasti majhna 
zasebna podjetja delavce prijavijo v zavarovanje, prispevkov 
za socialno varnost pa ne plačujejo. Agencija o novih prijavah 
v zavarovanje namreč ni ažurno obveščena, kar pa onemo- 
goča učinkovitejše nadziranje plačevanja prispevkov za soci- 
alno varnost. 

Več kot leto dni tudi ni rešen problem vračil prispevkov za 
socialno varnost od preveč izplačanih plač, ki jih je ugotovila 
Agencija v reviziji lastninskega preoblikovanja podjetij 
(nasprotno pa je to z zakonom že urejeno pri dohodnini). Prav 
tako že tretje leto ni rešen problem vštevanja plač v pokojnin- 
sko osnovo, kadar so bile neto plače uporabljene za nakup 
vrednostnih papirjev - lastniških deležev. 

2.3. Davek od dobička 

Težave, ki so posledica nejasnih in nepopolnih predpisov, je 
Agencija v letu 1994 ugotavljala tudi pri nadziranju davka od 
dobička pravnih oseb in sicer pri davčni osnovi za izračun 
akontacij davka od dobička pravnih oseb, izdelavi davčnega 
izkaza, opredelitvi davčnih zavezancev, opredelitvi obdavčlji- 
vega dobička ter pridobitne dejavnosti, načinu zagotavljanja 
podatkov o poslovanju davčnih zavezancev nerezidentov in 
opredelitvi določenih odhodkov. 

2.3.1. Akontacije davka od dobička pravnih oseb 

Na podlagi zakona o davku od dobička pravnih oseb, veljav- 
nega za leto 1994, davčni zavezanci med poslovnim letom 
1994 niso ugotavljali obveznosti za davek od dobička, marveč 
so mesečne akontacije davka plačevali sorazmerno z višino 
davčne osnove po zadnjem obračunu davka, to je na podlagi 
obračuna za leto 1993. V letu 1994 veljavni zakon namreč 
določa, da se davek obračunava in plačuje za poslovno leto, 
ki je enako koledarskemu letu, na tej osnovi pa se določajo 
tudi mesečne akontacije davka. 
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Opisano zakonsko določilo o določanju akontacij davka od 
dobička pravnih oseb sorazmerno z višino davčne osnove po 
zadnjem obračunu davka (to je na podlagi podatkov prete- 
klega poslovnega leta, ki je enako koledarskemu letu) je 
izredno togo, saj ne upošteva ekonomskega položaja davčnih 
zavezancev, ki se zlasti pri novih podjetjih lahko zelo hitro 
spreminja. Taka ureditev plačevanja akontacij davka od 
dobička davčnim zavezancem tudi ne priznava obresti iz 
naslova preplačil davka, vračilo preveč plačanih akontacij pa 
lahko davčni zavezanec zahteva šele s predložitvijo obračuna 
davka za preteklo leto. 

To zakonsko določilo onemogoča Agenciji kot davčnemu 
organu tekoče inšpiciranje pravilnosti in zakonitosti oblikova- 
nja davčne osnove in s tem davčne obveznosti in sprotno 
ukrepanje. Tudi če inšpektor v postopku nadziranja ugotovi, 
da npr. davčni zavezanec v tekočem letu prikriva prihodke ali 
neutemeljeno prikazuje odhodke, nima zakonske možnosti 
nemudoma naložiti plačila manj plačanega davka, marveč 
lahko to stori šele po roku za predložitev davčnega izkaza 
davčnemu organu. Razumljivo je, da se z nezmožnostjo ukre- 
panja med poslovnim letom, zmanjšuje tudi učinkovitost 
davčnega organa, saj spremenjeni pogoji gospodarjenja 
lahko vodijo do nelikvidnosti davčnega zavezanca. 

Na ta problem in še druge, obravnavane v nadaljevanju, je 
Agencija opozorila Ministrstvo za finance, Državni zbor, 
Odbor za finance in kreditno-monetarno politiko, ter Ministr- 
stvu za finance predlagala ustrezne dopolnitve zakona 
o davku od dobička pravnih oseb. Doslej ustrezne rešitve še 
niso sprejete. 

2.3.2. Davčni izkazi 

Odredba o obrazcu za obračun davka od dobička pravnih 
oseb je bila objavljena leto dni po sprejemu zakona o davku 
od dobička pravnih oseb. Tako pravne osebe, ki so morale 
med koledarskim letom 1994 sestaviti letni obračun davka 
zaradi združitve, začetka postopka likvidacije ali stečaja, niso 
imele na razpolago primernega obrazca za obračun davka od 
dobička pravnih oseb. Odredba o obrazcu za obračun davka 
od dobička pravnih oseb, ki je bila sprejeta na podlagi prej 
veljavnega zakona o davku od dobička pravnih oseb, za 
obračun davka od dobička za leto 1994, namreč ni bila 
ustrezna. 

Poseben problem predstavlja tudi oblika in način priprave 
skupinskega davčnega izkaza, ki tudi še ni bil pravočasno 
predpisan. Iz veljavnega zakona o davku od dobička pravnih 
oseb ni razvidno, kateri računovodski izkazi - posamični ali 
konsolidirani - bodo podlaga za sestavitev konsolidiranoga 
davčnega izkaza. 

2.3.3. Opredelitev davčnih zavezancev in obdavčljivega do- 
bička 

Zakon o davku od dobička opredeljuje kot davčne zavezance 
pravne osebe, ki dosegajo dobiček z opravljanjem dejavnosti 
in imajo sedež na območju Republike Slovenije, med davč- 
nimi oprostitvami pa zakon našteva tudi javne gospodarske 
zavode, ki so v lasti Republike Slovenije in občin ter javne 
zavode, razen za pridobitno dejavnost in zavode, ustanovljene 
za ekološke, humanitarne, dobrodelne in druge nepridobitne 
namene, razen za njihovo pridobitno dejavnost. 

Iz opisanih določil ni jasno, ali predstavlja davčno osnovo tudi 
presežek prihodkov nad odhodki, ki ga praviloma dosegajo 
pravne osebe s področja negospodarstva oziroma ali so torej 
davčni zavezanci tudi zavodi in druge pravne osebe, ki ugo- 
tavljajo presežek prihodkov nad odhodki iz naslova opravlja- 
nja pridobitne dejavnosti. Dodatno težavo predstavlja dejstvo, 
da zakon o davku od dobička ne opredeljuje pridobitne dejav- 
nosti. Upoštevanje zakona o gospodarskih družbah, ki prido- 
bitne dejavnosti opredeljuje kot tiste, ki se opravljajo na trgu 
zaradi pridobivanja dobička, pa po mnenju Agencije ni 
povsem na mestu, saj pravne osebe, ki ugotavljajo presežek 
prihodkov nad odhodki, niso ustanovljene po zakonu 
o gospodarskih družbah. Zato Agencija meni, da bi moral 

zakon o davku od dobička pravnih oseb za davčne namene 
pojasniti, katere dejavnosti se štejejo kot pridobitne za pravne 
osebe, ki niso ustanovljene na podlagi zakona o gospodar- 
skih družbah. Ta odločitev ne bi smela biti prepuščena zgolj 
lastni presoji teh pravnih oseb. 

Nerešeno je tudi vprašanje, kako obravnavati pravne osebe 
- javna podjetja in javne gospodarske zavode, ki so v delni 
lasti Republike Slovenije oziroma občin. Ali velja davčna 
oprostitev le za del podjetja, ki je v lasti Republike Slovenije 
oziroma občin in kako razmejiti obdavčljivi del prihodkov in 
odhodkov. 

Zakon o davku od dobička tudi ne ureja vprašanja, kako naj 
izkazujejo davčno osnovo davčni zavezanci, ki nimajo sedeža 
na območju Republike Slovenije (razen podružnice) za dobi- 
ček, ki ga dosežejo s trajnim opravljanjem dejavnosti na 
območju Republike Slovenije (stalne poslovne enote, pred- 
stavništva). Zakon določa le, da davčni zavezanci zagotavljajo 
podatke o poslovanju na način in v obsegu, kot je to določeno 
s predpisi' in računovodskimi standardi, V tej zvezi zakon 
o gospodarskih družbah določa, da morajo podružnice (ki so 
ena od oblik stalnih poslovnih enot po zakonu o davku od 
dobička pravnih oseb) voditi poslovne knjige in izdelati letna 
poročila enako kot domače gospodarske družbe, za ostale 
oblike stalnih poslovnih enot in predstavništev pa ta obvez- 
nost ni predpisana. Upoštevati je namreč treba, da pravne 
osebe - nerezidenti izkazujejo prihodke in odhodke iz 
naslova opravljanja dejavnosti v Republiki Sloveniji v poslov- 
nih knjigah v tujini. 

2.3.4. Opredelitev določenih odhodkov 

Pri opredelitvi odhodkov, ki jih je mogoče upoštevati kot 
odhodke pred ugotovitvijo osnove za plačilo davka od 
dobička pravnih oseb predstavljajo težavo plače, saj se kot 
odhodek priznavajo plače v skladu s splošnima kolektivnima 
pogodbama in deli plač iz naslova uspešnosti poslovanja 
v obračunanih zneskih, ugotovljenih v skladu s splošnima 
kolektivnima pogodbama. Ker pa se plače poslovodnih delav- 
cev ne urejajo v skladu s splošnima kolektivnima pogodbama, 
ni jasno, v kakšni višini se kot odhodek priznavajo oziroma 
kako se omejujejo (če se omejujejo) plače poslovodnih de- 
lavcev. 

Zakon o davku od dobička pravnih oseb ne priznava kot 
odhodek regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad, povračila 
stroškov v primeru službenega potovanja, davčnim zavezan- 
cem, ki nimajo polno zaposlenega niti enega delavca. V pri- 
meru, da ima davčni zavezanec zaposlenega vsaj enega 
delavca, pa se ti odhodki priznavajo kot odhodek. Vprašanje 
in nejasnost je, ali se v primeru vsaj enega zaposlenega 
delavca kot odhodek priznavajo ti odhodki za vse, ki oprav- 
ljajo delo, posle in storitve na drugih podlagah. 

Že v tem poročilu pa velja opozoriti, da bo pri ugotavljanju 
osnove za izračun davka od dobička pravnih oseb za leto 1994 
izkazovanje poslovanja v skladu s slovenskimi računovod- 
skimi standardi povzročilo številne težave. Zakon o davku od 
dobička pravnih oseb namreč ni sledil vsem spremembam, ki 
jih v prikazovanje kategorij prihodkov in odhodkov vnašajo 
slovenski računovodski standardi. Za zagotovitev enakoprav- 
nosti davčnih zavezancev bodo po mnenju Agencije za to 
potrebne spremembe pri opredelitvi prihodkov in odhodkov 
za ugotavljanje davčne osnove, saj bo sicer davčna osnova za 
obračun davka od dobička v veliki meri prepuščena prosti 
presoji davčnih zavezancev. 

3. REVIDIRANJE LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA 
PODJETIJ 

3.1. Obsejj opravljenih nalog 

Agencija je od začetka revidiranja lastninskega preoblikova- 
nja podjetij do konca leta 1994 pričela z revidiranjem v 658 
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podjetjih. To je 63% vseh podjetij (1.047), katerim je Agencija 
izdala sklepe o uvedbi postopka revidiranja lastninskega pre- 
oblikovanja. Po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(v nadaljevanju: ZLPP) je Agencija do zakonskega roka (5. maj 
1993) izdala 959 sklepov, na podlagi sprememb in dopolnitev 
ZLPP 81 sklepov ter na podlagi Zakona o začasni prepovedi 
lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, ki prirejajo igre na 
srečo, še 7 sklepov. Do 31.12.1994 je bilo izdanih 555 revizij- 
skih poročil. To pomeni, da je bila pri več kot polovici vseh 
podjetij, katerim je izdan sklep o uvedbi postopka revidiranja, 
2e opravljeno revidiranje lastninskega preoblikovanja. 

Oškodovanje družbene lastnine po 48. a členu ZLPP je Agen- 
cija ugotovila pri 359 podjetjih oziroma skoraj pri dveh tretji- 
nah revidiranih podjetij. Skupna vsota oškodovanj znaša 
44.758 milijonov tolarjev (731,9 milijonov DEM). Do konca leta 
1994 je 273 podjetij prostovoljno odpravilo oškodovanje druž- 
bene lastnine z uskladitvijo pravnih poslov in knjiženj. Višina 
teh odpravljenih oškodovanj znaša 27.350 milijonov tolarjev, 
kar je 61% ugotovljenih oškodovanj. Drugim podjetjem (84) je 
Agencija izdala odločbe za odpravo oškodovanj v skupni 
vrednosti 12.022 milijonov tolarjev (27% vsega oškodovanja), 
dvema podjetjema pa še ni iztekel 30-dnevni rok za odpravo 
oškodovanj. Podjetja so tudi že po izdaji odločbe odpravljala 
ugotovljena oškodovanja in od 84 podjetij jih je do konca leta 
1994 samo 30 vložilo tožbe za razveljavitev oziroma odpravo 
odločb. Nekaterim rok za vložitev tožbe sicer še ni potekel, 
zato je pričakovati, da bo še nekaj podjetij vložilo tožbo zoper 
odločbo. 

Doslej je bilo končanih 8 sodnih postopkov na I. stopnji (pred 
temeljnimi oziroma sedaj okrožnimi sodišči). V petih primerih 
so sodišča zavrnila tožbe podjetij zoper odločbo, v enem 
primeru je podjetje tožbo umaknilo, v enem primeru je 
sodišče delno ugodilo, v enem primeru pa je v celoti ugodilo 
tožbenemu zahtevku. V zadnjih dveh primerih je Agencija 
vložila pritožbo zoper sodbi na višje sodišče. V enem primeru 
se je tudi podjetje pritožilo zoper sodbo temeljnega sodišča, 
ker je potrdilo odločbo. Višje sodišče je pritožbo zavrnilo, 
vendar sporna zadeva še ni dokončno rešena, ker se je 
podjetje pritožilo na Vrhovno sodišče. 

Oškodovanje družbene lastnine po 48. a členu ZLPP na dan 
31.12.1994 prikazuje naslednja preglednica: 

Vrste oškodovanj Zneski v 
milijonih SIT* 

Delež v % 

OŠKODOVANJE DRUŽBENE LASTNINE PO 48. A ČLENU 
(seštevek od 1 do 11) 44.758 100,0 
1. Posojila po prenizki obrestni meri 196 0,4 
2. Posojilo za nakup sredstev po 

prenizki obrestni meri 562 1,3 
3. Prenizke najemnine 269 0,6 
4. Nepravilna delitev dobička 6.242 13,9 
5. Izdaja prednostnih delnic in ne- 

pravilna delitev dobička 1.049 2,3 
6. Nedokumentirano ali neuteme- 

ljeno izplačevanje pavšalnih 
stroškov 3.252 7,3 

7. Neutemeljen odpis terjatev 9.081 20,3 
- od tega terjatev do tujine" 3.008 6,7 
8. Neodplačen prenos kapitala iz- 

ven sestavljenih oblik 3.207 7,2 
9. Najemanje posojil ali izplačila 

obresti na obveznice po previsoki 
obrestni meri 615 1,4 

10. Nepravilna razporeditev revalo- 
rizacijskih rezerv 7.991 17,9 

11. Druga oškodovanja po 48. a čle- 
nu 12.294 27^5 

* Podatki so izraženi po vrednostih konec leta 1992. 
** Zajete le terjatve, za katere so bili pridobljeni ustrezni revizijski 
dokazi 

Pri ugotavljanju oškodovanj po 48. členu ZLPP (prenos dejav- 
nosti na druga podjetja - by pass podjetja, sklepanje škodlji- 
vih pogodb, delna ali celotna prodaja podjetja, izdaja pred- 
nostnih delnic za družbeni kapital..) pa Agencija ugotavlja le 
elemente oziroma sume oškodovanj družbenega kapitala. 
V teh primerih odločajo o oškodovanju družbene lastnine 
družbeni pravobranilci, ki lahko upoštevajo elemente za oško- 
dovanja iz revizijskih poročil ali pa ne. Veliko sodišč je zavra- 
čalo tožbe družbenih pravobranilcev, po mnenju Agencije 
neutemeljeno, s čimer je bilo razvrednoteno delo tako Agen- 
cije kot tudi družbenih pravobranilcev. Tudi iz tega razloga so 
družbeni pravobranilci često odpravljali oškodovanja druž- 
bene lastnine z izvensodnimi in sodnimi poravnavami v dogo- 
voru s podjetji. 

3.2. Nerešeni problemi revidiranja lastninskega preobliko- 
vanja 

3.2.1. Reševanje sodnih sporov 

Čeprav sodnih sporov zaradi odločitev revizijskega organa 
(izdanih odločb za odpravo oškodovanja družbenega kapi- 
tala) ni veliko, pa je pomembno, da bi se ti spori hitro reševali. 
To predvsem zato, da bi pridobili potrebno sodno prakso za 
poenotenje različnih tolmačenj nekaterih določb ZLPP. Do 
konca leta 1994 ni bil končan še noben sodni postopek. 
Dolgotrajnost sodnih postopkov je bila pričakovana, zato je 
Agencija že v letu 1993 dala pobudo, da se podjetjem zagotovi 
sodno varstvo (zaradi izdanih odločb za odpravo oškodovanj 
družbene lastnine) v računsko-upravnem sporu pred Vrhov- 
nim sodiščem in ne v pravdnem postopku, kot je to določeno 
v ZLPP. Oškodovanja, katerih odpravo nalaga revizijski organ, 
so po svoji naravi povsem takšna, kakor nepravilnosti in 
nezakonitosti, ki jih Agencija ugotavlja v rednih inšpekcijskih 
pregledih (sodno varstvo pa je v teh primerih zagotovljeno 
v računsko-upravnem sporu pred Vrhovnim sodiščem in ne 
v civilni pravdi). Opozorila je, da bodo sodni postopki v revizij- 
skih zadevah dolgotrajni, zagotovljena pa tudi ne bo enotna 
sodna praksa o enakovrstnih oškodovanjih družbene last- 
nine, vse dokler v zadnji instanci (po odločanju na temeljnem 
oziroma okrožnem in višjem sodišču) ne bo odločilo Vrhovno 
sodišče. Pobude Agencije, dane različnim pristojnim orga- 
nom, niso bile sprejete. 

Nenavadna pa je tudi rešitev, da Agencija v pravdnih postop- 
kih nastopa kot tožena stranka in tako prevzema vlogo »oško- 
dovanca«, namesto da bi bila v teh postopkih le izvedenec. 
V zvezi s tem ostaja tudi nerešeno vprašanje plačila sodnih 
taks in vrnitve sodnih stroškov tožeči stranki (to je podjetju) 
v primeru, ko bo Agencija kot tožena stranka pravdo izgubila. 

3.2.2. Ustavni spori 

Na enotnost izvajanja revidiranja lastninjenja je pomembno 
vplivala odločitev Ustavnega sodišča, da ne razveljavi 48. a in 
48. c člena ZLPP, to je določb, ki so vzpostavile enotna merila 
za ugotavljanje oškodovanj družbene lastnine. Do te ustavne 
odločitve so namreč nekatera večja podjetja, Gospodarska 
zbornica Slovenije in posamezni pravni strokovnjaki vztrajali 
na stališčih, da sta navedena člena v neskladju z Ustavo, ker 
učinkujeta za nazaj. Ustavno sodišče je nasprotno ugotovilo, 
da v 48. a členu našteta oškodovanja družbene lastnine pome- 
nijo nezakonita ravnanja in oškodovanja družbene lastnine 
tudi po prejšnjih predpisih, zato te določbe niso retroaktivne. 
Ustavno sodišče je s to ustavno odločitvijo potrdilo sicer 
jasno izraženo voljo zakonodajalca pri sprejemanju teh dveh 
členov. 

Pomembna je tudi odločitev Ustavnega sodišča o ničnosti 
brezplačnih prenosov družbenih sredstev po 3. odstavku 51. 
člena ZLPP. Ustavno sodišče je sicer razveljavilo to določbo 
(ki je na splošno opredelila brezplačni prenos družbenih 
sredstev kot oškodovanje družbenega premoženja), vendar 
pa je pri tem poudarilo, da ne morejo ostati v veljavi vsi tisti 
brezplačni prenosi, ki so bili nični že po predpisih v času 
njihove sklenitve. Po mnenju Ustavnega sodišča je bila zako- 
nitost teh brezplačnih prenosov družbenih sredstev prej 
izjema kot pravilo. Zato je odločilo, da je treba vsak prenos 
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družbenih sredstev oceniti glede na veljavne predpise in se na 
tej podlagi odločiti za ustrezno pravno sredstvo za odpravo 
oškodovanj, ki so v zvezi s tem nastala. Ustavno sodišče je 
ocenilo, da za presojo spornih določb ni pomemben argu- 
ment predlagateljev razveljavitve 3. odstavka 51. člena ZLPP, 
da se s takšnimi prenosi ni zmanjšalo družbeno premoženje 
države kot celote. To je sicer res, vendar so se s tem zmanj- 
šala sredstva za tiste, ki so jih brezplačno prenesli. Lastninsko 
preoblikovanje (zlasti po metodi interne razdelitve in notra- 
njega odkupa) pa se izvaja na njihovem premoženju, zato 
brezplačno prenašanje tega premoženja zmanjšuje njihovo 
izhodiščno vrednost in s tem oškoduje krog upravičencev. 

3.2.3. Podjetja v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj 

Skoraj celo leto je trajal spor okoli vprašanja, ali revizijski 
organ lahko opravi revidiranje lastninjenja v podjetjih, ki so 
svoj družbeni kapital prenesla na Sklad Republike Slovenije 
za razvoj in s tem svoj družbeni kapital nominirala. Nekateri 
pravni strokovnjaki, ki so s svojimi stališči vplivali tudi na 
odločanje posameznih sodišč, namreč zatrjujejo, da revidira- 
nja v teh podjetjih niso upravičena, ker so ta podjetja že 
olastninjena in se zato ZLPP za njih ne uporablja. Zaradi 
takšnih stališč Sklad RS za razvoj tudi ni dopustil revizijo 
v dveh »svojih« podjetjih. 

Menimo, da ta stališča niso utemeljena. ZLPP nikjer ne 
določa, da se postopki revizije opravijo le v podjetjih, ki so 
.predmet lastninskega preoblikovanja oziroma v podjetjih, ki 
imajo še nenominiran družbeni kapital. Nedvomno pa je tudi, 
da se določbe o revidiranju lastninjenja, zapisane v prehodnih 
določbah ZLPP, nanašajo na vsa že opravljena lastninska 
preoblikovanja, izvedena po predpisih veljavnih pred sprejet- 
jem ZLPP oziroma z njihovo zlorabo. Pri tem ni pomembno, 
če so ta podjetja bila prej ali so sedaj v zasebni, mešani ali 
družbeni lastnini, in ali so že olastninjena. Revidiranje lastnin- 
skega preoblikovanja se opravlja ravno zato, ker se dvomi 
v zakonitost dosedanjega lastninskega preoblikovanja. 

Spremembo v teh stališčih lahko pomeni sodba Višjega 
sodišča v Ljubljani z dne 4.11.1994 (opr. št. CPG 1062/94), 
v kateri se navaja, da je revizija lastninskega preoblikovanja 
dopustna tudi v podjetjih Sklada za razvoj in drugih olastni- 
njenih podjetjih. 

3.2.4. By pasa podjetja 

Še vedno je v postopkih pred sodišči sporno tudi vprašanje 
oškodovanja družbenega kapitala z ustanavljanjem by-pass 
podjetij. To je tudi razumljivo, saj so sodišča vsa ta by-pass 
podjetja v preteklosti registrirala. Pri tem niso presojala vzro- 
kov oz. ciljev ustanavljanja novih (by pass) podjetij, na katera 
so po ustanovitvi praviloma družbena podjetja prenašala 
poslovne funkcije oz. donosne dejavnosti. Po mnenju Agen- 
cije pomeni ustanovitev by pass podjetij praviloma vedno 
oškodovanje družbene lastnine, če je by pass podjetje opre- 
deljeno tako, kot ga opredeljuje 3. alineja 48. člena ZLPP. Po 
tej opredelitvi je by-pass podjetje namreč tisto podjetje, na 
katero so bile prenešene poslovne funkcije in učinki drugega 
podjetja (mišljena so samo podjetja z družbenim kapitalom) in 
je pod lastniško kontrolo oziroma v delni ali popolni lasti 
zaposlenih tega drugega podjetja, njihovih družinskih članov 
ali drugih pravnih ali fizičnih oseb. Zmanjšanje premoženja 
oz. oškodovanje družbenega kapitala je v vseh teh primerih 
nastajalo v obstoječih družbenih podjetjih, ki se lastninijo po 
ZLPP. 

V zvezi s tem je ostal za nekatera sodišča sporen tudi sam 
pojem oškodovanja družbene lastnine. Po mnenju enega 
sodišča ta pojem zajema samo zmanjšanje premoženja ali 
družbenega kapitala podjetja v družbeni lastnini in ne tudi 
preprečitev nadaljnjega povečanja družbenega kapitala. Po 
mnenju Agencije pojem oškodovanja družbene lastnine 
zajema tudi izgubljen dobiček oz. preprečitev povečanja druž- 
benega kapitala v obstoječem družbenem podjetju, kot to 
izhaja iz določb 155. člena zakona o obligacijskih razmerjih. 
Agencija je na neustrezno obravnavanje oškodovanj družbe- 

nega kapitala iz naslova by pass podjetij opozorila Komisijo 
Državnega zbora za spremljanje in nadzor lastninskega preo- 
blikovanja podjetij. Predlagala ji je tudi zagotovitev avtentič- 
nega tolmačenja navedenih določb 48. člena ZLPP. 

Nerešeno je ostalo tudi vprašanje o pristojnosti odločanja pri 
preoblikovanju družbenih podjetij, ustanavljanju novih podje- 
tij in prenosu ali prodaji družbenega kapitala oziroma sred- 
stev. Ni namreč enotnega stališča, ali so o tem lahko legalno 
in legitimno odločali delavski sveti oziroma upravni odbori ter 
celo sami direktorji v podjetjih z družbenim kapitalom, ali bi 
morali o tem odločati delavci. V zvezi s tem je skrajno naspre- 
jemljivo stališče, vsebovano v sodbi enega višjega sodišča. To 
višje sodišče je razveljavilo sodbo temeljnega sodišča, ko je to 
razsodilo, da direktor ni pristojen za odločanje o ustanovitvi 
(novega by pass podjetja) podjetja in, da je vpis tega by-pass 
podjetja v sodni register ničen. Višje sodišče pa je nasprotno 
ugotovilo, da je direktor vpisan v sodni register kot zastopnik 
brez omejitev in je zato pogodba, ki jo je ta direktor sklenil 
o ustanovitvi by-pass podjetja, veljavna. Direktorje, po mne- 
nju tega višjega sodišča, kvečjemu prekoračil svoja poobla- 
stila oziroma interne akte, za kar je lahko le disciplinsko 
odgovoren, to pa naj ne bi bil razlog za ničnost pogodbe 
o ustanovitvi by-pass podjetja (po ustanovitvi tega in še 
drugih by pass podjetij je družbeno podjetje propadlo in 
pustilo veliko breme v slovenskem javnem dolgu). 

3.2.5. Oškodovanja družbenega kapitala po 31.12.1992 

Nemajhne posledice na oškodovanju družbenega kapitala 
ima nerešen problem oškodovanj družbene lastnine, nastalih 
v času po 31.12.1992. Revidiranje lastninskega preoblikovanja 
podjetij je namreč po ZLPP dopustno samo za obdobje od 
1990 do 1992, čeprav se je oškodovanje družbene lastnine 
nadaljevalo tudi po tem datumu. Tako Agencija po 1.1.1993 ne 
more več ukrepati in ne more razložiti ne more več ukrepati in 
ne more naložiti ukrepov za odpravo večine dejanj, ki pome- 
nijo oškodovanje družbene lastnine po ZLPP. Ta oškodovanja 
Agencija ugotavlja v rednih inšpekcijskih pregledih zakonito- 
sti razpolaganja z družbeno lastnino in zapisnike o ugotovlje- 
nih oškodovanjih pošilja družbenim pravobranilcem z name- 
nom, da začnejo ustrezne postopke pred sodišči. Agencija 
v teh primerih ne more upoštevati določb iz 48. a člena ZLPP 
ter ukrepati po 48. c členu istega zakona, čeprav gre za 
istovrstna oškodovanja kot v postopkih revidiranja, le da so ta 
oškodovanja nastala po 31.12.1992. 

Komisiji Državnega zbora za nadzor in spremljanje lastnin- 
skega preoblikovanja podjetij je Agencija predlagala spre- 
membo ZLPP, tako da bi revidiranje lastninskega preobliko- 
vanja zajelo tudi obdobje 1993 in 1994, vse do dokončanja 
postopkov revidiranja. 

3.2.6. Nadzor nad deviznim in zunanjetrgovinskim poslova- 
njem 

Agencija je na samem začetku revidiranja lastninskega preo- 
blikovanja podjetij ugotovila, da je za določitev pravilne višine 
terjatev in obveznosti do tujine na dan sestave otvoritvene 
bilance stanja in s tem ugotovitve resnične in poštene višine 
družbenega kapitala podjetij potrebno, ob nepopolnih knjigo- 
vodskih podatkih, zagotoviti tudi podatke o deviznem poslo- 
vanju, s katerimi razpolaga Banka Slovenije. Zato je predla- 
gala, da bi v tistih primerih, ko na podlagi knjigovodskih 
podatkov ni mogoče potrditi resničnosti in poštenosti poslov- 
nih odnosov s tujino, te revidirala s pomočjo podatkov iz 
evidenc Banke Slovenije. Banka Slovenije je namreč do 
31.12.1992 v skladu s 7. členom zakona o deviznem poslova- 
nju in na njegovi podlagi sprejetih navodilih, zbirala in obde- 
lovala podatke o odprtih terjatvah in obveznostih do tujine. 
Agencija je predlagala, da bi sicer možno sodelovanje med 
različnimi inšpekcijskimi organi po zakonu o splošnem uprav- 
nem postopku, za namene revidiranja lastninjenja posebej in 
učinkoviteje uredili. 

Vlada je ta predlog Agencije s spremembo uredbe o metodo- 
logiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja in uredbe 
o načinu izvedbe postopkov revizije spremenila povsem dru- 
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gače. Namesto, da bi pri nadziranju poslovanja s tujino ob 
Deviznem inšpektoratu, kot je bilo prvotno z uredbo tudi 
določeno, sodelovala še Banka Slovenije, je s spremembo 
uredbe prenehala tudi obveznost Deviznemu inšpektoratu, da 
sodeluje v nadziranju terjatev in obveznosti do tujine. Vlada 
pa je hkrati ustanovila vladno koordinacijsko komisijo za 
spremljanje zakonov s področja poslovanja s tujino in jo 
pooblastila za dajanje mnenj o pravilnosti stanja terjatev do 
tujine, kadar bi Agencija in Agencija za prestrukturiranje in 
privatizacijo izrazili dvom o pravilnosti podatkov o poslovanju 
s tujino. Agencija naj bi zahtevala mnenje vladne komisije, 
kadar na podlagi knjigovodskih podatkov in listin ne bi mogla 
potrditi pravilnosti in zakonitosti izkazanih terjatev do tujine. 
Agencija je kot revizijski organ v skladu s pravili revizijske 
stroke in določbami zakona o splošnem upravnem postopku, 
tovrstno sodelovanje zavrnila. 

i 
Ob ugotovitvah, da po zakonu o deviznem poslovanju niso 
jasno razmejene pristojnosti institucij, pooblaščenih za 
devizni nadzor, oziroma da Banka Slovenije od osamosvojitve 
ne nadzoruje poravnavanja terjatev in obveznosti posameznih 
pravnih oseb s tujino, temveč zbira ustrezne podatke le za 
statistične namene in da ustreznega nadzora nad deviznim 
poslovanjem podjetij ne izvaja niti Devizni inšpektorat, je 
Agencija predlagala spremembe in dopolnitve deviznega 
zakona. S predlagano dopolnitvijo bi Agencija kot revizor 
lastninskega preoblikovanja in davčni organ od poslovnih 
bank in carinskih organov neposredno pridobila podatke za 
učinkovito izvajanje teh dveh svojih nalog. Predlog Agencije 
je bil v postopku sprejemanja tako spremenjen, da ciljev 
predlaganih sprememb zakona, ki so bile sprejete v decembru 
1993, ni mogoče uresničevati. V postopku sprejemanja spre- 
memb zakona o deviznem poslovanju po hitrem postopku sta 
bili iz nepojasnjenih razlogov v zakon vnešeni dve nepričako- 
vani določbi (100. a in 100. b člen). Na podlagi njih bi Agencija 
lahko neposredno pridobila potrebne podatke o poslovanju 
s tujino za tekoče leto na podlagi vladne uredbe, ki bi bila 
sprejeta šele v naslednjem letu. Taka ureditev pa je v praksi 
neuresničljiva. Zavedajoč se tega je Agencija za leto 1993 
predlagala Vladi v sprejem uredbo, na podlagi katere bi 
potrebne podatke bank o deviznem poslovanju za leto 1993, 
vendarle prejela od Banke Slovenije. Banka Slovenije je 
namreč zbirala v letu 1993 za namene svojega statističnega 
spremljanja deviznega in celotnega zunanjetrgovinskega 
poslovanja prav take podatke, kot bi jih potrebovala Agencija 
za nadziranje tega poslovanja. 

Banka Slovenije je posredovanje podatkov zavrnila z obrazlo- 
žitvijo, da jo Vlada ne more z uredbo zavezati k predlaganju 
podatkov, ki niso bili zbrani za namene revidiranja lastninje- 
nja. Kljub nasprotovanju Banke Slovenije je na predlog Agen- 
cije Vlada sprejela uredbo o dostavljanju podatkov o zunanje- 
trgovinskem in deviznem poslovanju za leto 1993 davčnemu 
organu in deviznemu inšpektoratu za potrebe davčnega in 
deviznega nadziranja. 

Ne glede na določbe 7. in 68. člena zakona o deviznem 
poslovanju in prej omenjeno uredbo je Banka Slovenije vztra- 
jala pri svojem mnenju, da ni pravne podlage za to, da bi 
revizijskemu organu posredovala celovite podatke o deviz- 
nem in zunanjetrgovinskem poslovanju podjetij. Banka Slove- 
nije je pojasnjevala, da so vsi podatki o nedenarnem poravna- 
vanju obveznosti in terjatev s tujino (poboti terjatev in obvez- 
nosti, odstop terjatev in obveznosti, označba namena plačil) 
zaupne narave in poslovna skrivnost. Taka obrazložitev 
Banke Slovenije je bila povsem neutemeljena, saj so vsi ti 
podatki revizijskemu organu v celoti dostopni v podjetju, 
kadar podjetje pošteno in zakonito vodi knjigovodstvo. 
K sodelovanju državnih organov pa Banko Slovenije zavezuje 
tudi 41. člen Zakona o splošnem upravnem postopku. Ob tem 
pa je potrebno poudariti, da bi primerjava istovrstnih podat- 
kov Banke Slovenije in revizijskega organa ne samo omogo- 
čila revizijskemu organu v podjetjih ugotoviti zakonito izkazo- 
vanje terjatev in obveznosti do tujine, temveč bi tudi Banki 
Slovenije zagotovila povratno informacijo o točnosti teh 
podatkov, ki jih Banka Slovenije uporablja za sestavo plačilne 
bilance države. Banka Slovenije je sicer tudi sama predpisala 
z Navodilom za izvajanje sklepa o obveznosti poročanja 

o poslih s tujino, da morajo biti ti podatki usklajeni s knjigo- 
vodskimi. 

Agencija je zato v začetku junija 1994 ponovno pripravila 
spremembe in dopolnitve zakona o deviznem poslovanju, 
s katerimi bi prispevali k uresničevanju ciljev, ki jih je namera- 
vala Agencija doseči že s spremembami tega zakona v decem- 
bru 1993. Poslala ga je Vladi in Komisiji Državnega zbora za 
spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene 
lastnine, ki se do predlogov nista opredelili oz. zagotovili 
sprejema predlaganih sprememb. 

V drugi polovici leta 1994 je z Banko Slovenije vendarle bilo 
vzpostavljeno izmenjavanje podatkov. V avgustu je Banka 
Slovenije posredovala Agenciji podatke o plačilnem prometu 
s tujino skupaj s podatki, ki opredeljujejo namen plačil, 
pobote, odstope terjatev in obveznosti, kredite ter druge 
načine poravnave terjatev in obveznosti s tujino. 

Primerjava pridobljenih podatkov od Banke Slovenije s knji- 
govodskimi podatki v podjetjih, kjer je bilo v tem obdobju 
v teku revidiranje lastninjenja, je v številnih primerih pokazala, 
da podatki, ki bi morali biti enaki, to niso, razlik med njimi pa 
največkrat ni mogoče pojasniti. Agencija v takih primerih ne 
more potrditi pravilnosti in zakonitosti obveznosti in terjatev 
do tujine, zato izdaja delna revizijska poročila, ki pa ne bi 
smela biti podlaga za odobritev lastninjenja. Nihče od pristoj- 
nih organov izvršne in zakonodajne veje oblasti doslej teh 
problemov še ni obravnaval. 

3.2.7. Nadzor nad kapitalskimi naložbami domačih podjetij 
v podjetjih v tujini 

Ko je Agencija v več primerih ugotovila, da podjetja ne izkazu- 
jejo pravilne višine oziroma sploh ne izkazujejo finančnih 
naložb v hčerinskih podjetjih v tujini, je Vladi predlagala 
dopolnitev zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju z določ- 
bami, ki bi zagotovile obvezno revidiranje računovodskih 
izkazov teh podjetij v tujini. Ta predlog je Agencija utemeljila 
tako z vidika potreb tržnega gospodarskega sistema oziroma 
same sistemske ureditve te obveznosti v zakonu o gospodar- 
skih družbah, kot z vidika potreb nadziranja poslovanja podje- 
tij z družbeno lastnino. Predlog dopolnitev in sprememb tega 
zakona je v sprejem predlagala Državnemu zboru skupina 
poslancev. Državni zbor je v začetku februarja 1994 sprejel 
predlagano dopolnitev zakona. Agencija pa je z 31. a členom 
tega zakona pridobila pooblastilo, da lahko v postopku revidi- 
ranja lastninskega preoblikovanja podjetij sama zahteva revi- 
diranje letnih računovodskih izkazov pomembnih povezanih 
družb v tujini. Agencija v sklepu določi rok za predložitev 
revizijskega poročila, obveznost domačega podjetja, da za 
izbiro revizorja pridobi soglasje Agencije ter v pismu tujemu 
revizorju določi vsebino revizijske naloge oziroma zaveže 
revizorja, da poleg postopkov in preveritev, ki se običajno 
izvedejo pri preveritvi poštenosti in resničnosti računovod- 
skih izkazov, razišče tudi vse tiste podatke, ki se nanašajo na 
poslovanje s povezanimi podjetji in bi lahko vplivali na nepra- 
vilno višino kapitala podjetij ustanoviteljev. 

To nalogo je Agencija pričela v celoti uresničevati šele po 
pridobitvi podatkov obstoječega registra pravnih oseb, ki 
imajo kapitalske naložbe v tujini in ga vodi Ministrstvo za 
finance. Te podatke primerja in usklajuje s podatki, ki jih 
ugotovi v revizijskih postopkih. Tako je bilo do konca leta 
ugotovljeno, da ima od 548 podjetij, katerim so bila že izdana 
revizijska poročila, 108 podjetij v tujini 375 kapitalskih naložb. 
Od tega jih je bilo le 253 vpisanih v register v skladu z veljav- 
nimi predpisi in evidentiranih v poslovnih knjigah teh podjetij. 
60 podjetij v tujini je bilo evidentiranih samo v knjigovodstvu 
domačih podjetij, 54 podjetij pa je bilo zavedenih v registru 
Ministrstva za finance, niso pa bila izkazana v knjigovodstvu 
domačih podjetij. 8 podjetij je bilo »najdenih« v revizijskih 
pregledih, ob tem pa niso bila evidentirana niti v registru niti 
v knjigovodstvu podjetij. O teh ugotovitvah Agencija poroča 
Ministrstvu za finance. 

V aprilu 1994 je Agencija pričela izdajati sklepe, s katerimi je 
revidiranim domačim podjetjem naložila, da morajo v roku 
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100 dni zagotoviti revidiranje v pomembnejših povezanih 
podjetjih v tujini. Do konca leta 1994 je Agencija izdala 63 
sklepov za revidiranje 53 lastniško povezanih podjetij v tujini 
(več domačih podjetij ima lastniške deleže v istem podjetju). 
Od teh podjetij je bilo le 16 takih, ki so predložila revizijska 
poročila, sestavljena v skladu s sklepom Agencije in pismom 
tujemu revizorju, čeprav je 100-dnevni rok za predložitev 
revizijskega poročila potekel že 38 podjetjem. Tudi v teh 
primerih daje Agencija domačim podjetjem le delna revizijska 
poročila. 

To pomeni, da številna gospodarsko pomembna domača 
podjetja ne žele zagotoviti revidiranja svojih podjetij v tujini in 
na ta način omogočiti vpogleda v družben kapital, ki je ostal 
v njih oziroma bil iz njih prenešen na nova zasebna podjetja 
v tujini. V teh primerih store namreč le gospodarski prestopek 
po 32. a členu zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju. 
Tega problema pristojni organi v letu 1994 niso obravnavali. 
Neposredno s tem je povezano tudi izvajanje nalog prepreče- 
vanja pranja denarja ob lastninskem preoblikovanju podjetij. 
Zakon o preprečevanju pranja denarja omogoča namreč le 
nadziranje gotovinskih nakazil večjih vrednosti, ne pa negoto- 
vinskih npr. nakazil iz tujine, ki so prav tako namenjena 
pridobivanju lastniških deležev v procesu lastninjenja. 

4. NADZIRANJE JAVNE PORABE 

Do konca leta 1994 je bila Agencija, v skladu z zakonom 
o financiranju javne porabe, pooblaščena za nadziranje zako- 
nitosti in namenskosti javne porabe. 

Program inšpiciranja subjektov javne porabe je Agencija 
določala pretežno v skladu s predlogi Državnega zbora, nje- 
govih pristojnih delovnih teles in predlogi občinskih skupš- 
čin. Tako je Agencija v letu 1994 opravila inšpekcijske pre- 
glede pri naslednjih subjektih javne porabe: 

- Ministrstvo za zdravstvo 
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
- Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - blagovne 
rezerve 
- Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo 
- Vlada RS - Servis skupnih služb Vlade 
- Vlada RS - Urad za priseljevanje in begunce 
- Sklad RS za razvoj malega gospodarstva 
- Stanovanjski sklad RS 
- 11 javnih podjetij (med njimi Slovenske železnice Ljubljana, 
ELES Ljubljana, Rudniki rjavega premoga Trbovlje itd). 
- 20 javnih zavodov s področja zdravstva, šolstva in kulture 
- 20 proračunov in upravnih organov občin ter drugih subjek- 
tov javne porabe. 

V letu 1994 je Agencija začela tudi z inšpekcijskim pregledom 
Agencije za sanacijo bank in hranilnic, ki pa do konca leta še 
ni bil zaključen. 

Z ugotovitvami nadziranja zakonitosti in namenskosti javne 
porabe je Agencija redno seznanjala Odbor Državnega zbora 
za nadzor proračuna in drugih javnih financ, kot matično 
delovno telo parlamentarnega nadziranja javne porabe. Te 
ugotovitve so omenjenemu delovnemu telesu podlaga tudi za 
presojo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti izvajanja 
nalog inšpiciranih subjektov javne porabe. 

Najpomembnejše skupne ugotovitve teh pregledov so: 

- državno računovodstvo ni celovito in enotno organizirano. 
Tako niso jasno in enotno določena pooblastila in dolžnosti 
posameznih organizacijskih delov državne uprave, kar ob 
neizdelanem sistemu notranjega kontroliranja omogoča 
neenotno in nezakonito ravnanje. Integralni proračun zahteva 
enotno obravnavanje istovrstnih poslovnih dogodkov, ker je 
le na taki podlagi mogoče računovodsko spremljati poslovne 
dogodke tako, da jih je .moč primerjati z načrtovanimi prora- 
čunskimi postavkami in izdelati enotne skupne računovodske 
izkaze o izvrševanju proračuna, 

- ustvarjeni prihodki in odhodki posameznih upravnih orga- 
nov so neenotno izkazani. Neenotnost je predvsem posledica 
neusklajenega republiškega predpisa (Uredba o evidentiranju 
prihodkov, odhodkov, sredstev in virov sredstev proračunov 
DPS ter o njihovem izkazovanju) in zveznega zakona o raču- 
novodstvu. Tudi način izkazovanja prihodkov, odhodkov, pri- 
livov in odlivov od lastne dejavnosti doslej ni bil enotno 
opredeljen, kar je vplivalo na pravilnost izkazane proračunske 
porabe, 

- pristojni upravni organi še niso pristopili k izdelavi potreb- 
nih meril in standardov za ugotavljanje gospodarnosti, uspeš- 
nosti in učinkovitosti javne porabe. Tudi v dejavnostih, kjer so 
merila in standardi javne porabe osnovni pogoj za izvajanje 
nalog (n. pr. v zdravstvu) so izgrajena merila neenotna ter se 
ne prilagajajo spremembam v razvoju. 

Doslej veljavni zakon o računovodstvu ne more biti več pod- 
laga računovodstvu javnega sektorja, zato mora po mnenju 
Agencije Državni zbor čimprej odločiti, ali bo računovodstvo 
javnega sektorja v Sloveniji urejeno z zakonskimi predpisi ali 
z računovodskimi standardi za javni sektor, ki bi jih izdelala 
stroka oziroma njen predstavnik - Slovenski inštitut za revi- 
zijo. 

II. NALOGE STATISTIKE IN INFORMIRANJA 

Za leto 1994 je bilo pričakovati večje spremembe v statistični 
dejavnosti Agencije, kot so se dejansko dogodile. Tudi v letu 
1994 je namreč statistično dejavnost Agencije še vedno dolo- 
čal program statističnih raziskovanj iz jugoslovanskega 
odloka o določitvi programa statističnih, za vso državo 
pomembnih raziskovanj za obdobje 1991 do 1995. Nacionalni 
program statističnih raziskovanj, v katerega je Agencija 
spričo vseh nejasnosti in nedorečenosti ne samo v računo- 
vodskih predpisih, ampak tudi glede njene nadaljnje stati- 
stične dejavnosti, vključila le raziskovanja za leto 1994, 
namreč v Državnemu zboru še ni bil sprejet. 

Po veljavnem programu statističnih raziskovanj naj bi Agen- 
cija v letu 1994 izvajala 16 raziskovanj. Po vsebini jih je moč 
razdeliti v dve skupini. V prvo sodijo raziskovanja, katerih 
podlaga so računovodski izkazi pravnih oseb, v drugo sku- 
pino pa raziskovanja, katerih podlaga so evidence plačilnega 
prometa. Ta program ni bil v celoti uresničen. Najpomemb- 
nejše razlike so bile na področju prve skupine, to je na 
področju raziskovanj, katerih podlago tvorijo računovodski 
izkazi pravnih oseb. S 1.1.1994 je namreč za gospodarske 
družbe, za gospodarske javne službe in za vse tiste pravne 
osebe, ki imajo v svojih zakonih predpisano vodenje poslov- 
nih knjig in izdelavo letnih poročil (banke, zavarovalnice), 
prenehal veljati zakon o računovodstvu. To je pomenilo, da je 
Agencija lahko izpeljala za te pravne osebe le tista raziskova- 
nja, ki so imela za podlago letne računovodske izkaze (za leto 
1993), medtem ko tistih raziskovanj, ki naj bi imela za podlago 
medletne računovodske izkaze (za prvo polletje 1994) ni 
mogla več izpeljati. Za pravne osebe, večinoma iz negospo- 
darstva, pa je tudi v letu 1994 še vedno veljal zakon o računo- 
vodstvu. Te pravne osebe so Agenciji še vedno predlagale 
tako trimesečna poročila (s podatki o neto prihodku in 
podatki o plačah ter zaposlenih), predložila pa so tudi celovite 
računovodske izkaze za prvo polletje 1994. Vsa ta raziskova- 
nja je Agencija tudi izvedla. Na nesmiselnost zbiranja in obde- 
lovanja podatkov iz računovodskih izkazov le tega daleč manj 
pomembnega, pa tudi številčno le skromnega dela pravnih 
oseb, je Agencija opozarjala že od sprejetja zakona o gospo- 
darskih družbah. Predlagala je namreč sprejem ustreznega 
predpisa, ki bi tudi pravne osebe, ki opravljajo negospodarske 
dejavnosti, oprostil predlaganja trimesečnih poročil in pollet- 
nih računovodskih izkazov. Vendar doslej na tem področju ni 
bilo še ničesar storjenega. Vse te pravne osebe bodo Agenciji 
tudi za leto 1994 predložile računovodske izkaze, narejene 
v skladu z zakonom o računovodstvu. 

Že v aprilu leta 1994 je Agencija prvič s posebnim, obsežnim 
gradivom opozorila Vlado, da spričo sprememb, ki jih je 
vnesel v računovodstvo zakon o gospodarskih družbah, ni več 
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predpisane enotne informacijske podlage za ugotavljanje pre- 
moženjsko-finančnega položaja in poslovnega izida gospo- 
darskih subjektov. To bi pomenilo, da so gospodarski subjekti 
za leto 1993 zadnjič sestavili take računovodske izkaze, ki jih 
je bilo moč združevati na ravni dejavnosti oziroma teritorija 
(cele države) ter iz njih povzeti osnovne dosežke gospodarje- 
nja. Gradivo je bilo obravnavano v maju na seji Odbora za 
gospodarstvo Državnega zbora, med sklepi je priporočilo 
Vladi, da celovito uredi pravne podlage za informiranje 
o finančnem poslovanju gospodarstva na narodno-gospo- 
darski ravni. Enako priporočilo je sprejel tudi Upravni odbor 
Gospodarske zbornice Slovenije 

Agencijo sicer zakon o gospodarskih družbah zadolžuje za 
obdelovanje in objavljanje podatkov iz letnih poročil gospo- 
darskih družb, vendar teh podatkov ne bo moč združevati na 
ravni dejavnosti oziroma teritorija (cele države) ter iz njih 
povzeti osnovne dosežke gospodarjenja. Letno poročilo (z 
računovodskimi izkazi vred) je namenjeno izključno za 
poslovne namene. Zato je gospodarskim družbam tudi pre- 
puščena izbira poslovnega leta, ki ni nujno koledarsko leto, 
različni pa so tudi roki predlaganja teh poročil Agenciji. Razi- 
skovanje, ki bi zagotovilo statistične podatke iz bilance stanja 
in bilance uspeha za leto 1994 gospodarskih družb, gospo- 
darskih javnih služb in vseh tistih pravnih oseb, ki vodijo 
poslovne knjige in sestavljajo letna poročila po zakonu 
o gospodarskih družbah, je bilo na pobudo Agencije vklju- 
čeno v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Agencija 
je namreč v skladu s 60. členom zakona o Agenciji dolžna 
z informativnimi poročili zagotavljati vpogled v premoženjski 
in finančni položaj, poslovni izid ter učinkovitost in uspešnost 
poslovanja gospodarskih družb. 

Opozorila, da brez posebnega predpisa, s katerim bodo 
gospodarske družbe, gospodarske javne službe in vse tiste 
pravne osebe, ki vodijo računovodske evidence po zakonu 
o gospodarskih družbah, dolžne Agenciji predložiti posebne, 
enotne statistične podatke iz bilance stanja in bilance uspeha, 
ne bo več osnovnih podatkov o finančnem poslovanju gospo- 
darstva, je Agencija tekom leta naslavljala na Ministrstvo za 
finance, na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, na 
službo Vlade za zakonodajo, na Zavod za makroekonomske 
analize in razvoj, na Zvezo računovodij, finančnikov in revi- 
zorjev itd. Zadnji opozorili v decembru leta 1994 in v januarju 
1995 sta bili namenjeni predsedniku Državnega zbora in pred- 
sedniku Vlade. 

Ko je bila Agencija že trdno prepričana, da so vsa njena 
prizadevanja zaman, da nihče več ne potrebuje podatkov 
o premoženju in poslovnem izidu gospodarstva v času, ko je 
družbena lastnina še vedno prevladujoča, je Vlada v januarju 
1995 le sprejela Uredbo o obveznosti posredovanja statistič- 
nih podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha Agenciji. 

V drugi skupini statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Agencija, 
v raziskovanjih katerih podlaga je beleženje vseh sprememb 
na žiro računih pravnih oseb, pa je v letu 1994 prišlo do 
sprememb na področju raziskovanj o investicijah. S 1.9.1994 
je Agencija opustila spremljanje določenega dela projekta 
investicij (evidenca E- SDK). Spričo nedoslednega uresniče- 
vanja nekaterih še vedno veljavnih, čeprav s sedanjrmi gospo- 
darskimi razmerami nevsklajenih zakonov, je namreč ta evi- 
denca postala v taki meri nepopolna in nenatančna, da je ni 
bilo več moč uporabljati za informiranje o obsegu investicij 
v državi. Od tega dne Agencija zbira, obdeluje in informira le 
o plačilih za investicije, in sicer o plačilih za investicije prav- 
nih oseb, evidentiranih preko plačilnega prometa in o plačilih 
za investicije iz investicijskih posojil, ki jih pravnim osebam 
odobre banke. 

Sicer pa imajo raziskovanja, katerih podlaga so podatki plačil- 
nega prometa, ki ga opravlja Agencija, zaenkrat še zagotov- 
ljeno prihodnost. Celo več, na podlagi strokovno utemeljenih 
zahtev največjih porabnikov teh podatkov po nadaljevanju 
zagotavljanj tovrstnih podatkov, je Agencija evidence plačil- 
nega prometa vključila v projekt modernizacije plačilnega 
prometa. Evidence bodo prenovljene, v ta namen je že izdelan 
projekt novih označb plačilnih tokov, podlaga pri razčlenitvi 

oziroma združevanju prejemkov in izdatkov so bili slovenski 
računovodski standardi. 

Popolnoma novo, le za leto 1994 uvedeno raziskovanje, ki ga 
je mesečno izvajala Agencija, pa je bilo zbiranje in obdelava 
podatkov o izplačilih akontacij plač. Agencija je bila po 
zakonu o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za 
leto 1994 zadolžena za zbiranje in obdelavo obrazca, na 
katerem so pravne osebe sporočale podatke o številu zapo- 
slenih, o akontacijah plač, ki niso obdavčene, o izplačanih 
akontacijah plač in o morebitnem znesku, ki ga je bil zaveza- 
nec dolžan plačati zaradi prekoračitev dogovorjenega obsega 
plač. Prvo zbiranje in obdelava podatkov o plačah je bila 
izvedena za izplačila plač za maj 1994, končala pa se je 
s podatki z izplačili plač za december 1994. 

Medtem ko je podatke vseh raziskovanj, Agencija objavljala 
v mesečni publikaciji »Statistični bilten« in drugih posebnih 
publikacijah, pa s pisnimi informaci- jami ni mogla več pose- 
gati na prav vsa področja, ki jih je nudila še vedno široka baza 
podatkov. Na obseg informacijske dejavnosti Agencije v letu 
1994 je močno vplivalo zmanjšanje števila delavcev, zaposle- 
nih na nalogah statistike in informiranja. Že v letu 1993 se je 
število teh delavcev zmanjšalo od 120 konec decembra 1992 
na 87 konec decembra 1993, konec decembra 1994 pa je bilo 
na teh nalogah zaposlenih le še 76 delavcev. Ne glede na to, 
pa je bilo tudi na področju informiranja opravljeno obsežno 
delo. 

Na prvem mestu velja omeniti izjemno povečanje informacij 
o boniteti poslovanja in finančni moči posameznih pravnih 
oseb s področja gospodarstva. Zanimanje za tovrstne infor- 
macije se povečuje iz meseca v mesec. Bonitetna poročila, ki 
jih Agencija nudi, so že dobro poznana. Na zahtevo uporabni- 
kov jih je bilo leta 1994 (po podatkih podružnic Agencije) 
izdelanih 31.572, za 142% več kot v letu 1993. Za bonitetna 
poročila so na voljo štiri vrste informacij: BON-1 nudi vpo- 
gled v podatke in kazalnike zadnjih računovodskih izkazov za 
izbrano podjetje in za dejavnost, v katero je podjetje uvrš- 
čeno, BON-2 daje vpogled v stanje sredstev na žiro računu, 
v neizpolnjene obveznosti, blokacije žiro računa. BON-3 vse- 
buje podatke tako iz računovodskih izkazov kot iz evidenc 
plačilnega prometa, namenjen pa je izključno spoznavanju 
bonitete podjetij v zasebni lasti. Za presojo bonitete malih 
zasebnih podjetij je Agencija v lanskem letu prejela zahtevke 
in izdelala 8.519 informacij BON-3. Informacija BON-IN (v 
angleščini in nemščini), je namenjena poslovnim partnerjem 
iz inozemstva, ki želijo bonitetno informacijo o naših podjet- 
jih, teh informacij je bilo izdelanih 131. Na željo uporabnika 
sestavlja Agencija tudi obširnejše pisne informacije o boniteti 
poslovanja, v letu 1993 je bilo izdelanih 108 tovrstnih informa- 
cij za domačega in 14 za tujega poslovnega partnerja. 

Izredno obsežno delo, ki ga sicer na končnih rezultatih ni bilo 
videti, je bilo delo delavcev statistike in informiranja, vloženo 
v izpeljavo ankete, ki naj bi razčlenila stanje na področju 
lastninskega preoblikovanja podjetij v Sloveniji. Ministrstvo 
za ekonomske odnose in razvoj ter Agencija sta namreč 
v času od 30.6. do 15.10.1994 izvedla anketo s ciljem natanč- 
neje ugotoviti število in spisek podjetij, ki so zavezana za 
lastninsko preoblikovanje ter na tej podlagi poskušati natanč- 
neje oceniti vrednost njihovega kapitala. Izhodiščni spisek 
podjetij, vključenih v anketo, je bil sestavljen na podlagi 
podatkov iz računovodskih izkazov podjetij za leto 1993, v spi- 
sku 2.949 podjetij so bila zajeta vsa podjetja, za katera je 
obstojala možnost, da so lahko zavezanci za preoblikovanje. 
V dolgotrajnih postopkih preverjanja je bilo ugotovljeno, da 
se mora lastninsko preoblikovati 1.345 podjetij. Z navedenimi 
podjetji je kapitalsko povezanih oziroma kapitalsko odvisnih 
812 podjetij oziroma družb - hčerk, ki se preoblikujejo 
posredno, preko družbe - ma-tere. To pomeni, da se po 
zakonu o lastninskem preoblikovanju preoblikuje nepo- 
sredno ali posredno 2.157 podjetij. Znesek družbenega kapi- 
tala pa bi po oceni dosegel vrednost 817.141 milijonov tolar- 
jev oziroma 13.361 milijonov DEM, preračunano v DEM po 
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 1.1.1993. 
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V letu 1994 problem nelikvidnosti ni bil nič manj pereč kot leto 
poprej, celo obratno. Lahko bi celo trdili, da je problem 
nelikvidnosti iz leta v leto večji. O tem nas prepriča že poda- 
tek, da je bilo še v letu 1991 med vsemi delujočimi podjetji na 
področju gospodarstva 6,0% takih, ki so imela žiro račun 
v povprečju na mesec blokiran več kot 5 dni, v letu 1993 že 
8,8%, v letu 1994 pa je bilo celo že 9,6 % vseh delujočih 
podjetij z blokiranim žiro računom. 

Povprečni znesek blokacij pa se je povečal od 6.018 milijonov 
tolarjev v letu 1991, na 37.570 milijonov tolarjev v letu 1993 in 
na 45.277 milijonov tolarjev v letu 1994. O vseh teh podatkih 
Agencija mesečno obvešča, saj vodi natančno evidenco vseh 
pravnih oseb iz področij gospodarstva in negospodarstva, ki 
imajo v posameznem mesecu žiro račun blokiran več kot 
5 dni. Poleg zbirnih podatkov o številu podjetij, ki so imela 
v posameznem mesecu žiro račun blokiran več kot 5 dni, 
skupnem znesku blokacij in številu delavcev, zaposlenih v teh 
podjetjih za raven celotne države, lahko zato Agencija še 
s posebnim mesečnim poročilom, v katerem so bile poimen- 
sko naštete vse pravne osebe s področja gospodarstva in 
negospodarstva, nudi najbolj podrobne in sveže informacije 
o gibanju nelikvidnosti v državi. V vsaki tovrstni informaciji še 
posebej opozarja na razsežnosti nelikvidnosti med podjetji 
v zasebni lasti. Upoštevati je, da je med 3.563 podjetji, ki so 
imela v letu 1994 v poprečju blokiran žiro račun več kot 5 dni, 
kar 2.740 podjetij v zasebni lasti, poprečni znesek blokacij pa 
je že tudi dosegel kar lepo številko, 11.534 milijonov tolarjev. 
.Po novem zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 
Agencija ne vlaga več prijav za uvedbo stečajnega postopka, 
predlaga le uvedbo postopkov za prisilno poravnavo in to le 
za podjetja, ki imajo še družbeni kapital, ne pa več za podjetja 
v zasebni lasti. 

Na podlagi posebno izdelanega sistema poročanja, je Agen- 
cija Banki Slovenije za potrebe monetarnega načrtovanja tudi 
v letu 1994 dnevno poročala o stanju in gibanju denarnih 
sredstev na računih bank in na računih njihovih deponentov 
ter na računih gotovine pri Agenciji. Poročanje je potekalo po 
zaključku dnevnega plačilnega prometa z neposredno raču- 
nalniško povezavo med Agencijo in Banko Slovenije. 
Mesečno pa je Agencija poročala Banki Slovenije o prometu 
in stanju denarnih sredstev na vseh računih pri Agenciji. 

Poleg rednih dnevnih in mesečnih poročil ter evidenc, ki jih je 
Agencija vpeljala v zadnjem trimesečju 1993 (struktura plačil 
pravnih oseb po določenih zneskovnih razredih in po posa- 
meznih drugih obeležjih - vrsti pravnih oseb, območjih 
podružnic Agencije, itd.) je Agencija v letu 1994 za potrebe 
Banke Slovenije vpeljala še dodatne evidence: evidenco 
o opravljenem plačilnem prometu med deponenti istih bank 
in deponenti različnih bank, evidenco o največjih transaktor- 
jih v plačilnem prometu in druge evidence. 
Agencija že peto leto organizira in opravlja obvezne večstran- 
ske pobote obveznosti in terjatev med pravnimi osebami. Tudi 
v letu 1994 je opravila 12 tovrstnih pobotanj. V posameznem 
pobotnem krogu je prijavilo svoje obveznosti v pobotanje 
povprečno 3.450 pravnih oseb, ki so v vseh pobotnih krogih 
skupaj prijavile 680.782 milijonov tolarjev obveznosti. Pri tem 
je bilo pobotanih 114.846 milijonov tolarjev ali 16,9 % obvez- 
nosti, prijavljenih v pobotanje. Ker je Agencija pri inšpiciranju 
finančno-materialnega poslovanja ugotovila, da nekatera 
podjetja in zavodi pri obveznih večstranskih pobotanjih dose- 
gajo prihodke od provizij, je opravila inšpekcijske preglede 
pri 11 podjetjih. Ugotovila je, da so v večstransko pobotanje 
prijavljala fiktivne obveznosti in na tej podlagi neupravičeno 
sprožile pobotne verige in neupravičeno realizirale prihodke. 

Z ugotovitvami je Agencija seznanila Ministrstvo za finance, 
hkrati pa predlagala, da Vlada Republike Slovenije odloči 
o nadaljnjem opravljanju večstranskih pobotanj. Agencija je 
Državni zbor in Vlado tudi opozorila na določbo Zakona 
o Agenciji, po kateri naj bi Vlada na novo predpisala tovrsten 
obvezen način poravnavanja medsebojnih obveznosti pravnih 
oseb. 

Ker Agencija opravlja plačilni promet še vedno s pomočjo 
starega računalniškega informacijskega sistema, zgrajenega 

v bivši SFRJ, je imela tudi v letu 1994 velike težave pri 
njegovem izvajanju. Dnevno so bili v podružnicah Agencije 
zastoji v računalniški obdelavi podatkov plačilnega prometa. 
Posebej veliki problemi so bili z računalniškim centrom 
v podružnici Agencije v Ljubljani, ki opravlja obdelave podat- 
kov za podružnico Ljubljana in centralo, hkrati pa je teleko- 
munikacijsko vozlišče za prenos podatkov plačilnega pro- 
meta med vsemi podružnicami Agencije v državi. Računalni- 
ški sistem v podružnici Agencije v Ljubljani zaradi svoje 
dotrajanosti in premajhne zmogljivosti že nekaj časa ne zago- 
tavlja zanesljivega delovanja. Zato je Agencija v letu 1994 le 
z izjemnimi napori delavcev in strogimi organizacijskimi 
ukrepi zagotavljala pravilen in dnevno ažuren plačilni promet. 
Vpeljala je stalno dežurstvo strokovnih delavcev Agencije, 
pogoste preventivne preglede računalniške opreme in takojš- 
nje posredovanje vzdrževalcev računalniške opreme v prime- 
rih okvar oziroma zastojev. Kljub temu je bilo v letu 1994 
v podružnicah Agencije 32 takšnih zastojev v računalniški 
obdelavi podatkov, ki so vplivali na poznejši zaključek dnev- 
nega plačilnega prometa, kot je predpisan, ne samo v podruž- 
nicah Agencije, ampak tudi v bankah in v Banki Slovenije. Ti 
zastoji so vplivali tudi na poznejše jutranje informiranje prav- 
nih oseb o opravljenem plačilnem prometu. 

Izhajajoč iz zakonske odgovornosti za opravljanje dnevno 
ažurnega, učinkovitega, gospodarnega plačilnega prometa 
z uporabo tehnoloških oblik in načinov plačevanja, ki omogo- 
čajo najhitrejše gibanje denarnih sredstev med udeleženci 
v plačilnem prometu (85. člen zakona o SDK), je Agencija 
konec leta 1992 sprejela odločitev o celoviti posodobitvi 
strojne, komunikacijske in programske računalniške opreme. 
Na tej podlagi je pristopila k uresničevanju projekta, ki ga je 
poimenovala modernizacija plačilnega prometa. Uresničeva- 
nje projekta oziroma njegovo vsebinsko in tehnološko zas- 
novo je spremljal poseben projektni svet, ustanovljen v ta 
namen iz predstavnikov pomembnejših državnih institucij 
(Banka Slovenije, Ministrstvo za finance, Združenje bank, 
Gospodarska zbornica) in predstavnikov udeležencev v plačil- 
nem prometu, to je bank in podjetij. S projektom je bil sezna- 
njen tudi nadzorni odbor, ki ga je imenovala v letu 1993 Vlada 
Republike Slovenije z namenom nadziranja priprave projek- 
tov davčne administracije in plačilnih sistemov in ga je vodil 
minister za finance. Projekt modernizacije plačilnega pro- 
meta izvajajo strokovnjaki Agencije in podjetja Hermes Soft- 
Lab, ki mu je bil leta 1992 poverjen celoten razvoj in nadzor 
nad uresničevanjem projekta, poleg tega je podjetje prevzelo 
tudi izdelavo najpomembnejših računalniških programskih 
rešitev oz. podsistemov. 

V letih 1992 in 1993 je bil v okviru projekta modernizacije 
plačilnega prometa pripravljen pretežni del vsebinskih, tehno- 
loških in tehničnih rešitev, nabavljena je bila večina strojne in 
komunikacijske računalniške opreme, izbrana so bila najso- 
dobnejša orodja za upravljanje s podatki in izdelana temeljna 
programa za nadzor transakcij plačilnega prometa in za zane- 
sljiv prenos sporočil. V letu 1994 pa je bila nabavljena preo- 
stala načrtovana strojna in komunikacijska računalniška 
oprema, intenzivno pa je potekalo tudi delo na izdelavi posa- 
meznih programskih računalniških rešitev. 

S ciljem čimbolj učinkovitega dela na projektu modernizacije 
plačilnega prometa je Agencija v začetku leta 1994 oblikovala 
tudi nov organizacijski del - sektor za razvoj informacijskega 
sistema. Na ta način je razdelila naloge s področja računalni- 
štva na naloge za opravljanje tekočega dnevnega plačilnega 
prometa in naloge v zvezi z uresničevanjem projekta moderni- 
zacije plačilnega prometa. 

V maju 1994 pa je Agencija po podrobni analizi težav pri 
izvajanju dnevnega plačilnega prometa in stanja pri uresniče- 
vanju projekta modernizacije plačilnega prometa pripravila 
»Temeljne podlage in časovni načrt uvajanja projekta moder- 
nizacije plačilnega prometa v poskusno uporabo«. V njem je, 
zaradi nujnosti čimhitrejše zamenjave obstoječe računalniške 
opreme določila roke za izdelavo in postopen začetek testira- 
nja posameznih uporabniških programskih podsistemov in 
njihovo vpeljavo v poskusno uporabo. Pri tem se je odločila, 
da bo projekt izpeljala v dveh stopnjah namesto v eni, kot je 
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v začetku načrtovala. V prvi stopnji bo zamenjana le strojna 
ter programska računalniška oprema, ne bo pa vpeljana 
nobena večja vsebinska sprememba v izvajanje plačilnega 
prometa. 
Pa tudi sicer je Agencija precejšno pozornost namenila infor- 
miranju o poslovanju zasebnih podjetij. Na podlagi podatkov 
računovodskih izkazov za leto 1993 izgrajene informacije so 
temeljile predvsem na prikazu doseženega poslovnega izida 
(v letu 1993 so zasebna podjetja »ustvarila« 38,3% akumula- 
cije celotnega gospodarstva Slovenije), kasnejše informacije 
pa so govorile predvsem o obsegu zasebnih podjetij, njihovi 
poslovni dejavnosti ter njihovih problemih z likvidnostjo. Upo- 
števati je, da je bilo 31.12.1994 v gospodarstvu Slovenije 
registriranih že 39.326 podjetij v zasebni lasti, od tega jih je 
v letu 1994 delovalo (imelo promet na žiro računu) 33.215. 

Informacije na podlagi računovodskih izkazov pravnih oseb 
s področja gospodarstva za leto 1993 so bile v letu 1994 
pripravljene dvakrat, prvič, po podatkih računovodskih izka- 
zov zajeto 1993, izdelanih še v skladu z zakonom o računo- 
vodstvu in drugič, po podatkih računovodskih izkazov za leto 
1993, izdelanih v skladu s slovenskimi računovodskimi stan- 
dardi. Medtem, ko je bil osnovni namen prve informacije 
razčlenitev doseženega poslovnega izida in sprememb v pre- 
moženju in virih premoženja slovenskega gospodarstva, pa je 
bil namen druge informacije predvsem prikazati, kako se je 
prevrednotenje računovodskih evidenc zaradi uskladitve 
s slovenskimi računovodskimi standardi odrazilo na premože- 
nju in virih premoženja ter poslovnemu izidu slovenskega 
gospodarstva. Vse te informacije so bile narejene tako za 
raven celotne države kot za raven večine takratnih občin. Iz 
obeh tovrstnih informacij za raven celotne države le nekaj 
ugotovitev: poslovni izid, ki ga je slovensko gospodarstvo 
izkazalo v letnih obračunih za leto 1993, je ugodno presenetil, 
bil je sicer še vedno - peto leto zapored - v rdečih številkah, 
vendar so odhodki »le« za 1,3% presegli prihodke (leto poprej 
za 4,7%). Negativna razlika med prihodki in odhodki je izvirala 
v celoti iz finančnih razmerij, saj so podjetja ugotovila pozi- 
tivno razliko med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki 
in pozitivno razliko med izrednimi prihodki in izrednimi 
odhodki. Gospodarstvo je ugotovilo 44.474 milijonov tolarjev 
akumulacije in 115.943 milijonov tolarjev izgube, ob tem pa ni 
ohranilo realne vrednosti trajnega kapitala; če bi jo, bi bila 
izguba večja. 

Uskladitev postavk bilanc stanja s slovenskimi računovod- 
skimi standardi se je na izkazovanje vrednosti premoženja in 
virov premoženja v splošnem pozitivno odrazila, knjigovod- 
ska vrednost premoženja se je po opravljenem prevrednote- 
nju povečala za 6%, na strani virov financiranja premoženja 
pa je bil največjih sprememb deležen trajni kapital, saj se je 
povečal kar za 9,1%. Poslovni izid gospodarstva je tudi po 
uskladitvi ostal negativen, akumulacija se je skorajda podvo- 
jila, izguba pa je za polovico večja od izgube, ugotovljene po 
prvem obračunu. 

Med drugimi informacijami, katerih podlaga so računovodski 
izkazi pravnih oseb, so pomembnejše še informacije o prihod- 
kih, odhodkih, presežku prihodkov nad odhodki oziroma 
izgubi v poslovanju pravnih oseb s področja negospodarstva. 
Tovrstne informacije so bile izdelane za leto 1993 in za prvo 
polletje leta 1994, za raven celotne države in za raven nekate- 
rih občin. 

Med informacijami, ki so jim podlaga podatki evidenc plačil- 
nega prometa Agencije, je predvsem poznana mesečna publi- 
kacija »Tekoči gospodarski pregled«. V tej publikaciji so 
podatki s komentarjem o plačah, o obsegu investicijske 
porabe, o vplačilih javnofinančnih prihodkov, o nelikvidnosti 
itd. 

III. NALOGE PLAČILNEGA PROMETA 

V letu 1994 je Agencija vodila žiro račune za 63.785 pravnih 
oseb, to je za 4.117 ali 6,5% več kot v letu 1993. V tem letu je 
Agencija odprla račune predvsem novoustanovljenim gospo- 
darskim družbam in zavodom. Poleg žiro računov je Agencija 

vodila za pravne osebe še 6.036 drugih računov, 62,3% manj 
kot v letu 1993. To so računi delov pravnih oseb in njihovih 
poslovnih enot ter računi izločenih sredstev. Zmanjšanje šte- 
vila teh računov je posledica zaprtja računov izločenih sred- 
stev, ker pravne osebe niso več dolžne izločati denarnih 
sredstev na posebne račune pri Agenciji. Pravne osebe so 
v letu 1994 zaprle vse račune sredstev skupne porabe in 
nekatere druge račune izločenih sredstev. Za zbiranje in raz- 
porejanje javnofinančnih prihodkov pa je Agencija vodila 
8.238 prehodnih računov, 2,1% Več kot v letu 1993. 

Poleg števila žiro računov, se je v letu 1994 povečal tudi fizični 
obseg negotovinskega plačilnega prometa v Agenciji. Agen- 
cija je obdelala 137 milijonov plačilnih nalogov ali 520 tisoč 
plačilnih nalogov dnevno. Število obdelanih plačilnih nalogov 
je bilo za 9,6% večje kot v letu 1993. V letu 1993 pa je bilo za 
13,6% večje kot v letu prej. Večji obseg negotovinskega plačil- 
nega prometa je predvsem posledica vključevanja novousta- 
novljenih, večinoma manjših, pravnih oseb v plačilni promet. 
Posledica tega je večje število plačilnih nalogov z manjšimi 
zneski. 

V povprečju je Agencija vsa plačila med dolžniki in upniki 
v letu 1994 opravila v istem dnevu, enako kot leto poprej. 

Obratno kot obseg negotovinskega plačilnega prometa pa se 
obseg gotovinskega plačilnega prometa v Agenciji v zadnjih 
letih zmanjšuje. V letu 1994 je Agencija preštela 502 milijona 
bankovcev ali 7,0% manj kot v letu 1994, v letu 1993 pa 10,7% 
manj kot leto prej. Preštela je tudi 29 milijonov kovancev, 
52,4% manj kot v letu 1993. 

Agencija je v letu 1994 začela opravljati klirinško poravnavo 
borznih poslov med člani Ljubljanske borze vsak dan. V letu 
1993, ko je tovrstno storitev vpeljala, pa jo je opravljala le 
dvakrat tedensko. 

Tako kot v letu 1993 je Agencija tudi v letu 1994 dnevno 
zagotavljala podatke za večerni medbančni denarni trg, na 
katerem je sodelovala tudi Banka Slovenije. 

Prvotno so bile namreč v projektu predvidene tudi določene 
vsebinske spremembe v opravljanju plačilnega prometa. Pro- 
jekt je temeljil na možnosti, da ima vsaka pravna oseba lahko 
toliko žiro računov kot ima bank pri katerih deponira dnevno 
prosta sredstva na žiro računu. To bi omogočilo, da bi bile 
banke med dnem neposredno povezane z informacijskim 
sistemom Agencije in sproti spremljale spremembe v stanju 
sredstev na žiro računih svojih deponentov. Ker do sprejema 
zakona o Agenciji (20.8.1994) uvedba več žiro računov ni bila 
mogoča, Banka Slovenije pa ni želela dati predhodnega 
soglasja k takim rešitvam, je bilo potrebno sprejeti odločitev 
o dvostopenjskem uresničevanju projekta. S to odločitvijo pa 
so bile v drugo stopnjo uresničevanja projekta prenesene tudi 
nekatere druge v začetku predvidene spremembe, kot ao: 
nova številčna sestava računov plačilnega prometa, novi 
obrazci plačilnega prometa itd. 

Težave nastale pri uvajanju prvih podsistemov v vzporedno 
uporabo (hkrati z dvema različnima delujočima računalni- 
škima sistemoma, na katerih temelji sedanji plačilni promet) 
pa so konec leta 1994 že pokazale, da bo pri uresničevanju 
časovnega načrta uvajanja projekta v poskusno obdelavo 
nastala vsaj šestmesečna zamuda. S problemi je Agencija 
seznanila projektni svet, svet SDK in svet Agencije. Kljub temu 
Agencija načrtuje, da bo prva stopnja modernizacije plačil- 
nega prometa končana v letu 1995. Druga stopnja pa bo lahko 
uresničljiva sredi leta 1996, če bo za to dano soglasje pristoj- 
nih organov in institucij. Z uresničitvijo druge stopnje moder- 
nizacije plačilnega prometa bi bile bankam z nadaljnjim izva- 
janjem domačega plačilnega prometa v nebančni inštituciji 
zagotovljene enake informacije, kot če bi pravne osebe inici- 
rale oziroma opravljale svoja plačila neposredno prek bank. 

Ob izvajanju dnevnega plačilnega prometa in uresničevanju 
projekta modernizacije plačilnega prometa pa je Agencija 
v avgustu 1994 začela pripravljati tudi nova navodila za 
celotno opravljanje plačilnega prometa. Po Zakonu o Agenciji 
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mora Agencija najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
Zakona opraviti z Banko Slovenije potrebne uskladitve izved- 
benih predpisov s področja plačilnega prometa. Izdelati mora 
navodila o enotnem načinu in postopku opravljanja plačil- 
nega prometa ter enotni metodologiji dela nosilcev plačilnega 
prometa, o vrstah računov, načinu in pogojih, pod katerimi 
pravne osebe odpirajo in zapirajo račune pri Agenciji, o vse- 
bini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačil- 
nega prometa prek Agencije ter o vsebini in načinu vodenja 
registra imetnikov računov. 

Priprava teh navodil zahteva obsežno strokovno delo. Upošte- 
vati je namreč treba, da so bila v letu 1994 veljavna navodila za 
opravljanje plačilnega prometa še vedno predpisana in objav- 
ljena v številnih Uradnih listih (SFRJ in RS), Uradnih glasilih 
ter okrožnicah (SDK Jugoslavije in SDK Republike Slovenije). 
V ta navodila je treba vključiti sedanji način in postopke 
opravljanja plačilnega prometa ter vse tiste sodobnejše reši- 
tve, predvidene v projektu modernizacije, ki jih bo moč vpe- 
ljati ob uveljavitvi navodil. 

Do konca leta 1994 je Agencija poslala Banki Slovenije 
v soglasje štiri predloge navodil, in sicer: predlog Navodila 
o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za oprav- Ijanje plačil- 
nega prometa prek Agencije, predlog Navodila o vsebini in 
načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega pro- 
meta prek Agencije, predlog Navodila o vsebini in načinu 
vodenja registra imetnikov računov pri Agenciji in predlog 
Navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nalo- 
gov v računalniški obliki. 

IV. SKLEP 

V uvodu in v posameznih delih poročila, ki obravnavajo oprav- 
ljene naloge Agencije, je Agencija opozorila tudi na probleme, 
ki so spremljali opravljanje teh nalog v letu 1994. Probleme, 
sicer značilne za prehod iz starega v nov gospodarski sistem, 
bi morala izvršna in zakonodajna veja oblasti hitreje reševati, 
tako pa so še vedno prisotni, zaradi njih pa Agencija ni mogla 
biti tako učinkovita kot bi lahko bila. Takojšnje reševanje 
v poročilu navedenih problemov bi vplivalo zlasti: 

- na kakovostno in hitrejše izvajanje nalog revidiranja lastni- 
njenja in zaščito družbene lastnine v procesu lastninjenja 
- na uresničevanje učinkovitega nadziranja in pobiranja jav- 
nih dajatev. 

Odločba Ustavnega sodišča, po kateri bo Agencija do dokon- 
čanja preoblikovanja družbene lastnine, ostala samostojna in 
neodvisna institucija, je lahko porok za zadržanje sedanje 
ravni in obsega izvajanja nalog Agencije do njenega nadalj- 
njega preoblikovanja. Na izvajanje tekočih nalog in nalog 

' preoblikovanja Agencije pa bo pomembno vplivala pripravlje- 
nost pristojnih organov v državi, da upoštevajo tudi mnenja 
strokovnjakov Agencije, ki imajo teoretična in praktična zna- 
nja iz nalog, ki jih opravljajo. Morebitne napake pri preobliko- 
vanju Agencije v enotno ustanovo za nadziranje in pobiranje 
javnih dajatev in nepremišljene spremembe v opravljanju 
domačega plačilnega prometa, ki bi zanemarile dosežene 
prednosti in posebnosti v Sloveniji, bi lahko ogrozile ne samo 
nemoteno opravljanje teh pomembnih nalog, temveč bi lahko 
tudi posredno vplivale na druga dogajanja v gospodarskem 
sistemu države. 

POROČILO 
O FINANČNEM POSLOVANJU AGENCIJE REPUBLIKE SLO- 
VENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMI- 
RANJE V LETU 1994 

UVOD 

Poročilo o finančnem poslovanju Agencije Republike Slove- 
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadalje- 
vanju: Agencija) v letu 1994 je izdelano na osnovi podatkov iz 
računovodskih izkazov, ki jih je Agencija sestavila skladno 
s predpisi, ki urejajo vodenje računovodstva za zavode. 

Poročilo obsega razčlenitev poslovnega izida, sredstev in 
obveznosti do virov sredstev Agencije v letu 1994 ter pregled 
načrtovanih in ostvarjenih materialnih naložb v letu 1994. 

I. POSLOVNI IZID 

V letu 1994 je Agencija dosegla 10.213.207 tisoč tolarjev 
prihodkov, 28,0% več kot v letu 1993, v primerjavi z'načrtova- 
nimi pa 10,0% več. Prekoračitev načrta je v celoti posledica 
večjega obsega prihodkov od plačil za storitve plačilnega 
prometa (načrtovani znesek so ti prihodki presegli za 12,6%) 
oziroma povečanja produktivnosti dela Agencije. Agenciji 
kljub nekajkratnemu znižanju določenih postavk cenika za 
opravljanje storitev plačilnega prometa v teku leta 1994 in 
enotnemu zaračunavanju cene na plačilni nalog v decembru 
1994 (na vse plačilne naloge ne glede na znesek plačila je bila 
zaračunana enotna cena 0,5 DEM) ni uspelo doseženih pri- 
hodkov uskladiti z načrtovanimi. Upoštevati pa je potrebno, 
da je prav v decembru Agencija obdelala največje število 
plačilnih nalogov (3.316.866), v enajstih mesecih jih je pov- 
prečno mesečno obdelala manj (3.038.918). 

Prihodki od plačil za storitve po pogodbah in posebnih zah- 
tevkih so dosegli 65,0% načrtovanega zneska, predvsem 
zaradi nedoseženih načrtovanih prihodkov od vodenja evi- 
denc lastniških certifikatov. 

Odhodki Agencije so v letu 1994 znašali 9.435.509 tisoč tolar- 
jev, 20,3% več kot v letu poprej. Načrtovano rast so odhodki 
presegli manj kot prihodki, le za 3,4%. Vse pomembnejše 
postavke odhodkov pa so bile nekoliko nižje od načrtovanega 
obsega. Tudi plače s pripadajočimi davki in prispevki so bile 
nižje od načrtovanih, čeprav se je povprečno število zaposle- 
nih delavcev v Agenciji povečalo za 3,4%. Odhodki za plače 
v letu 1994 so bili namreč načrtovani ob številu in strukturi 
zaposlenih delavcev konec leta 1993. 

Za 7,7 odstotnih točk večje povečanje prihodkov kot odhod- 
kov se je odrazilo na razliki med njima - presežek prihodkov 
nad odhodki je bil ostvarjen v višini 777.698 tisoč tolarjev. To 
je več, kot je bil načrtovan presežek za leto 1994 oziroma 
ostvarjen presežek v letu 1993. Iz ostvarjenega presežka pri- 
hodkov nad odhodki je Agencija obračunala še davek iz 
dobička v višini 3.814 tisoč tolarjev, za zakonsko predpisane 
rezerve je namenila 137.388 tisoč tolarjev, preostali del pre- 
sežka pa bo pomemben vir za kritje nujno potrebnih material- 
nih naložb, tako začetih in še nedokončanih v letu 1994 kot 
novih v letu 1995. 

Posamezne vrste prihodkov in odhodkov v letu 1994 v primer- 
javi z letom 1993 in v primerjavi z načrtovanimi so razvidne iz 
naslednje preglednice: 
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v tisočih SIT 

Postavke poslovnega 
izida 

Načrt Ostvarjeno 
1994 1993 1994 Indeks 

Struktura v % 
1993 1994 

4(3:1) 5(3:2) 

I. PRIHODKI 9.286.762 7.981.376 10.213.207 110.0 128.0 100,0 100.0 

1. Prihodki od plačil za 
storitve plačilnega 
prometa 

2. Prihodki od plačil za 
storitve po pogodbah 
in posebnih zahtevkih 

3. Prihodki od financiranja 
1n drugi prihodki 

II. ODHODKI 

8.172.351 7.045.164 9.198.733 112.6 130.6 88.2 90.1 

1.114.411 467.776 724.277 65.0 154.8 5.9 7.1 

468.436 290.197 - 62.0 5.9 2.8 

9.128.014 7.840.984 9.435.509 103.4 120,3 100.0 100.0 

1. Stroški porabljenega 
materiala in energije 

2. Stroški storitev 
3. Amortizacija 
4. Plače s pripadajočimi 

davki in prispevki 
delodajalca 

5. Drugi odhodki 

111.PRESEŽEK PRIHODKOV 
NAD ODHODKI (MI) 

634.992 
1.031.863 
1.031.863 

5.714.931 
714.365 

158.748 

566.925 
823.495 
746.719 

4.898.763 
805.082 

140.392 

571.046 
987.476 
998.218 

5.698.740 
1.180.029 

89.9 
95.7 
96.7 

99.7 
165.2 

100.7 
119.9 
133.7 

116,3 
146.6 

7.2 
10.5 
9.5 

62.5 
10.3 

6.1 
10.4 
10.6 

60.3 
12.6 

777.698 489.9 553.9 

1. PRIHODKI 

Agencija je v letu 1994 oblikovala prihodke v vrednosti 
10.213.207 tisoč tolarjev. Ob 28,0% povečanju prihodkov 
v letu 1994 v primerjavi z letom 1993 in ob upoštevanju rasti 
cen na drobno (19.8%) v enakem obdobju ter upoštevanju 
količinskega povečanja opravljenih storitev ostvarjeni pri- 
hodki v letu 1994 niso bili realno višji od prihodkov, ostvarje- 
nih v enakem obdobju leta 1993. V letu 1994 je Agencija 
namreč obdelala 137.207.617 nalogov plačilnega prometa, 
kar predstavlja 9,6% povečanje v primerjavi z letom poprej. 
Ob podatku o povečanju prihodkov Agencije za 28,0% velja 
omeniti še, da so bila v letu 1994 vplačila prihodkov za javno 
porabo glede na leto 1993 višja za 25,6%, vplačila prihodkov 
proračunov pa celo za 31,4%. 

Temeljni vir prihodkov Agencije so prihodki od zaračunavanja 
storitev izvajanja plačilnega prometa, sledijo jim prihodki od 
plačil za storitve po pogodbah in posebnih zahtevkih ter 
prihodki od financiranja in drugi prihodki. 

Iz naslova zaračunavanja storitev izvajanja plačilnega pro- 
meta je Agencija v letu 1994 oblikovala 90,1% vseh prihodkov, 

iz plačil za storitve po pogodbah in posebnih zahtevkih 7,1% 
vseh prihodkov, iz drugih virov pa 2,8% prihodkov. V primer- 
javi z istovrstnimi prihodki leta poprej je v letu 1994 delež 
prihodkov od plačil za storitve plačilnega prometa za 1,9 
odstotnih točk višji, delež prihodkov za storitve po pogodbah 
in posebnih zahtevkih za 1,2 odstotni točki višji, delež prihod- 
kov od financiranja in drugih prihodkov pa za 3,1 odstotno 
točko nižji. 

Med prihodki od plačil za storitve plačilnega prometa so 
najpomembnejši prihodki od prometa s sredstvi na žiro in 
drugih računih pravnih oseb, prihodki od vplačevanja javnofi- 
nančnih prihodkov ter prihodki od gotovinskih vplačil pravnih 
oseb. Med prihodki od plačil po pogodbah in posebnih zah- 
tevkih so v letu 1994 pridobili pomembno mesto prihodki od 
izdelave informacij o boniteti poslovanja pravnih oseb in 
prihodki v zvezi z vodenjem evidenc lastniških certifikatov. 
Slednji so se, v primerjavi s prihodki, doseženimi v letu 
poprej, tudi najbolj povečali. 

Strukturo doseženih prihodkov v letu 1994 je videti iz grafič- 
nega prikaza: 
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Storitve po pogodbah in poseb.zahtevkih (7.1%) 

Prihodki od financiranja in drugi prih. (28%) 

Storitve plačilnega prometa (90.1%) 

1.1. Prihodki od plaćil za storitve plačilnega prometa 

Pretežni del prihodkov Agencije so prihodki od plačil za 
storitve plačilnega prometa. Te storitve zaračunava Agencija 
po ceniku, ki ga je sprejel svet Agencije. Po veljavnem ceniku 
storitev prometa s sredstvi na žiro in drugih računih pravnih 
oseb plačujejo pravne osebe ceno, ki je sestavljena iz dveh 
delov: 

- dela, ki se obračunava od zneskov plačil v višini 0,1545%« 
(promilov), za banke, hranilnice in hranilno kreditne službe je 
ta stopnja nižja, 0,10%« ter 

- dela, ki se obračunava v stalnem znesku na posamezni 
nalog; ta del cene je odvisen od velikosti nakazil (za nakazila 
do 16 DEM = 0,5 DEM, za nakazila nad 16 DEM do 160 DEM 
= 1,0 DEM, za nakazila nad 160 DEM pa je 1,3 DEM). 

Najvišji znesek cene (oba dela skupaj) je 160 DEM. 

Predlagatelji plačilnih nalogov na magnetnih medijih plačajo 
nižjo ceno kot predlagatelji nalogov na papirju, od zneskov 
plačil le 0,06%«, na znesek posameznega naloga pa le 0,5 
DEM, ne glede na velikost zneska na nalogu. 

Cene storitev prometa s sredstvi na žiro in drugih računih 
pravnih oseb so bile v letu 1994 večkrat znižane. Agencija je 
periodično spremljala uresničevanje načrta poslovnega izida 
in sproti predlagala ustrezna znižanja posameznih postavk 
cenika. Spremembe cenika oz. znižanje cen je bilo uvedeno 
tudi z namenom nadaljnje enakomernejše porazdelitve cen 
storitev med udeležence plačilnega prometa; do uveljavitve 
sprememb v letu 1993 in še posebej v letu 1994 so namreč 
stroški plačilnega prometa precej bolj bremenili tiste pravne 
osebe, ki so opravljale transakcije večjih vrednosti, to je zlasti 
banke. Z znižanjem cene storitev pa je Agencija želela vzpod- 
buditi tudi predlaganje plačilnih nalogov na magnetnih me- 
dijih. 

V veljavnem ceniku storitev prometa s sredstvi na žiro in 
drugih računih pravnih oseb so že upoštevana znižanja cen, 
ki jih je Agencija sprejela: 

- v začetku leta 1994 je bil znižan del cene, ki jo plačujejo 
pravne osebe od zneska plačil in sicer od 0,2060%« na 
0,1545%«, 

- s 1. 8. 1994 je bila stopnja 0,1545%« znižana za banke na 
0,10%«, 

- s 5. 12. 1994 je nižja stopnja 0,10%« pričela veljati tudi za 
hranilnice in hranilno-kreditne službe, 

- s 5. 12. 1994 je bila znižana tudi cena na znesek posamez- 
nega naloga, ki jo plačajo predlagatelji nalogov na magnetnih 
medijih; od tega dne dalje le-ti plačujejo na znesek posamez- 
nega naloga ne glede na velikost zneska enotno ceno 0,5 
DEM. 

5. 12.1994 pa je Agencija sprejela še začasni ukrep za zniža- 
nje dela cene storitev, ki se obračunava v stalnem znesku na 
posamezni nalog. Namesto treh različnih cen (0,5 DEM, 1,0 
DEM in 1,3 DEM) je v decembru 1994 veljala za vse plačilne 
naloge, ne glede na znesek, enotna cena 0,5 DEM. S tem 
ukrepom je Agencija želela v čimvečji meri uskladiti obseg 
ostvarjenih prihodkov z načrtovanimi. 

Na podlagi vseh navedenih sprememb cen v letu 1994 so 
pravne osebe povprečno plačale od zneskov plačil na nalogih 
0,3727%« (banke manj, 0,1955%«, druge pravne osebe 
- podjetja, zavodi - pa več, 0,5321%«) preračunano na posa- 
mezni plačilni nalog pa to pomeni, da je bilo zanj potrebno 
povprečno plačati 121,68 tolarjev (banke so plačale več, 
156,25 tolarjev, druge pravne osebe pa manj, 113,39 tolarjev). 

V skladu z veljavnim cenikom zaračunavanja storitev je Agen- 
cija oblikovala prihodke od plačil za storitve plačilnega pro- 
meta takole: 
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v tisočih SIT 

Vrste prihodkov 

Struktura v % 

1993 1994 Indeks 1993 1994 
PRIHODKI OD PLAČIL ZA STORITVE 
PLAČILNEGA PROMETA 7.045.164 9.198.733 130.6 100,0 100,0 

3.336.125 4.344.686 130,2 47,4 47,2 
1. Promet s sredstvi na žiro In drugih računih 

pravnih oseb 
2. Promet s sredstvi na žiro računu 

Banke Slovenije 6.626 494 74,6 0,1 0,1 
3. Vplačevanje prihodkov na račune 

javne porabe 1.635.117 2.313.409 141,5 23,2 25,1 
4. Oddajanje nujnih plačilnih nalogov 255.299 284.228 111,3 3,6 3,1 
5. Gotovinsko vplačevanje občanov in 

civilnih pravnih oseb 97.706 138.010 141,3 1,4 1,5 
6. Gotovinsko vplačevanje pravnih oseb 1.298.717 1.630.174 125,5 18,4 17,7 
7. Odpiranje in zapiranje računov 12.921 7.142 55,3 0,2 0,1 
8. Vnovčevanje čekov 261.430 351.778 134,6 3,7 3,8 
9. Večstranski pobot pravnih oseb 84.036 89.984 107,1 1,2 1,0 

10. Izvrševanje sodnih sklepov oziroma 
sodnih ali upravnih odločb 57.187 38.828 67,9 0J3 1X4 

Ob tej preglednici velja povedati še tole: 

Na obseg prihodkov od zaračunavanja storitev plačilnega 
prometa je vplivalo poleg povečanja obsega prometa na raču- 
nih in števila obdelanih nalogov tudi povečanje števila imetni- 
kov žiro računov, kar ponazarja tale podatek: od konca leta 
1993 do konca leta 1994 se je število imetnikov žiro računov 
povečalo od 59.668 na 63.785, to je za 6,5% . 

Prihodki od storitev prometa s sredstvi na žiro in drugih 
računih pravnih oseb predstavljajo kar 47,2% delež vseh pri- 
hodkov, doseženih od plačil storitev plačilnega prometa, ven- 
dar je delež teh prihodkov v vseh prihodkih za 0,2 odstotni 
točki nižji od doseženega v letu poprej. 

Prihodki od vplačevanja javnofinančnih prihodkov so po 
obsegu druga najpomembnejša vrsta prihodkov od plačil za 
storitve plačilnega prometa. V letu 1994 so ti prihodki pome- 
nili 25,1% vseh prihodkov od plačil za storitve plačilnega 
prometa. Na povečanje njihovega deleža za 1,9 odstotnih točk 
je vplivalo predvsem povečanje vplačil teh prihodkov v letu 
1994 glede na leto poprej, saj cena opravljanja tovrstnih 
storitev Agencije v letu 1994 ni bila spremenjena. Z začasnim 

ukrepom za znižanje cen storitev plačilnega prometa 
v decembru 1994 Agencija namreč ni predvidela znižanja cen 
za prejemnike javnofinančnih prihodkov predvsem zaradi 
povečanega obsega dela Agencije pri pripravi in izvajanju 
novih predpisov s področja lokalne samouprave. Po veljav- 
nem ceniku zaračunava Agencija proračunom 3,605 promilov, 
Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije pa 1,648 promi- 
lov od zneskov vplačil javnofinančnih prihodkov. V letu 1995 
pa namerava Agencija ukrepe za znižanje cen storitev plačil- 
nega prometa najprej sprejeti prav na področju vplačevanja 
javnofinančnih prihodkov. 

Pomemben, čeprav nižji delež kot v letu 1993,17,7%, so imeli 
v prihodkih od storitev plačilnega prometa tudi prihodki od 
gotovinskih vplačil pravnih oseb. 

1.2. Prihodki za storitve po pogodbah in posebnih zahtevkih 

Obseg in strukturo prihodkov iz opravljanja storitev po 
pogodbah in posebnih zahtevkih prikazuje naslednja pregled- 
nica: 

v tisočih SIT 

Vrste prihodkov 1993 1994 Indeks 
Struktura v % 

1993 1994 
PRIHODKI ZA STORITVE PO POGODBAH 
IN POSEBNIH ZAHTEVKIH 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Prihodki od izdanih publikacij 
Prihodki od storitev sektorja za rač. 
obdelavo 
Prihodki od informacij o boniteti poslovanja 
pravnih oseb 
Prihodki od imenika pravnih oseb 
Prihodki od prodaje upravnih, sodnih 
in davčnih vrednotnic 
Prihodki od DNT 
Prihodki od prodaje plačljivih obrazcev 
Prihodki od storitev EFR 
Prihodki od vodenja evidenc lastniških 
certifikatov 
Prihodki od storitev po drugih pogodbah 

467.776 

1.885 

10.077 

48.719 
9.914 

159.180 
85.814 
72.470 

8.155 
71.562 

724.277 

1.224 

10.912 

108.225 
14.187 

53.358 
173.112 
92.816 

72.691 
197.752 

154,8 

64,9 

108,3 

222,1 
143,1 

108,8 
108,2 

891,4 
276,3 

100,0 

0,4 

2,2 

10,4 
2,1 

34,0 
18,3 
15,5 

1.8 
15,3 

100,0 

0.2 

1,5 

14,9 
2,0 

7,4 
23,9 
12,8 

10,0 
27,3 
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Pomemben delež prihodkov oblikovanih v letu 1994 iz naslova 
izvajanja storitev po pogodbah v Agenciji predstavljajo pri- 
hodki od dnevno nočnega trezorja, sledijo jim prihodki od 
izdelave informacij o boniteti poslovanja pravnih oseb, pri- 
hodki od prodaje plačljivih obrazcev ter prihodki od vodenja 
evidenc lastniških certifikatov. 

2. ODHODKI 

V letu 1994 je Agencija obračunala za 9.435.509 tisoč tolarjev 
odhodkov, kar predstavlja 20,3% povečanje glede na leto 
poprej. Struktura odhodkov je razvidna iz grafičnega prikaza: 

Drugi odhodki (12.6%)  pStroški por. materiala in energije (8.1%) 
////|/A'^/^y;w>...-r_Shrc3ki storitev (10.4%) 

//yyjyyyrtfwrk. 

—Amortizacija (10.6%) 

Plače z davki in prisp. (60.3%)—' 

Največji del odhodkov, 60,3%, zavzemajo bruto plače zaposle- 
nih s pripadajočimi davki in prispevki delodajalca, od tega 
bruto plače zaposlenih 50,0%, sledijo jim amortizacija 10,6%, 
stroški storitev 10,4% in stroški porabljenega materiala in 
energije 6,1%. Drugi odhodki predstavljajo skupaj 12,6% vseh 
odhodkov v letu 1994. 

2.1. Bruto plače 

Za bruto plače je Agencija namenila skladno z določili kolek- 
tivne pogodbe 4.717.814 tisoč tolarjev, kar predstavlja 18,1% 
rast glede na plače leta poprej. Pri rasti plač je potrebno 
poudariti, da Agencija ni spreminjala izhodiščne vrednosti 
plač vse od meseca marca 1993 do meseca maja 1994, ko je 
povečala izhodiščno vrednost za 6%, v mesecu novembru 
1994 pa je povečala izhodiščno vrednost za 8%. Na povečanje 
odhodkov za plače je vplivalo tudi povečanje števila zaposle- 
nih in sprememba vrednotenja del na najzahtevnejših delov- 
nih mestih v Agenciji. Ob koncu leta 1994 je bilo v Agenciji 
zaposlenih 2.983 delavcev, 4,7 % več kot jih je bilo ob koncu 
leta 1993. Povprečno število zaposlenih v Agenciji v letu 1994 
v primerjavi z letom poprej pa je bilo za 3,4% večje. V letu 1994 
je Agencija v skladu z upoštevanjem večje zahtevnosti del, ki 
jih opravljajo zaposleni zlasti na področju nalog nadzora in 
modernizacije plačilnega prometa, izvedla prerazporeditev 
314 delavcev na višje vrednotena delovna mesta. Agencija pri 
izplačilih plač ni dosegla limita po določilih zakona o izvaja- 

nju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994. 
Plače v letu 1994 so bile realno nižje od plač v letu poprej. To 
pokaže primerjava dosežene nominalne rasti bruto plač 
z rastjo cen na drobno (19,8%) in povečanje števila zaposlenih 
delavcev (3,4 %). 

2.2. Stroikl amortizacije 

Stroški amortizacije so bili lani za 33,7% višji kot v letu poprej. 
Kljub temu je bil obseg amortizacije nižji od načrtovanega. 
Nižji obseg je posledica kasnejše nabave novih osnovnih 
sredstev od v časovnem načrtu predvidene nabave in tudi 
skupinskega načina obračunane amortizacije. 

2.3. Stroški storitev 

Stroški storitev so bili lani, v primerjavi z letom poprej, za 19.9 
% višji. Med stroški storitev zavzemajo pomemben delež stro- 
ški vzdrževanja stare računalniške opreme in stroški investi- 
cijskega vzdrževanja. 

2.4. Odhodki po posameznih nalogah Agencij« 

V naslednji preglednici in grafičnem prikazu je podan pregled 
obsega in strukture odhodkov iz tekočega poslovanja po 
posameznih nalogah Agencije, ugotovljen na podlagi nepo- 
srednih in posrednih stroškov skupnih stroškovnih mest: 

v tisočih SIT 
Odhodki* Struktura v % 

Naloge Agencije 
SKUPAJ 

1993 1994 Indeks 1993 1994 

1. Plačilni promet 
2. Nadziranje 
2.1. Kontroliranje 
2.2. Inšpiciranje 
3. Statistika in informacije z vodenjem 

evidenc lastniških certifikatov   

7.840.984 

4.413.594 
2.876.183 
1.506.989 
1.369.194 

551.207 

9.435.509 

5.268.914 
3.561.590 
1.848.109 
1.713.481 

605.005 

120,34 

119,38 
123,83 
122,64 
125,15 

109,76 

100,0 

56,3 
36,7 
19,2 
17,5 

7,0 

100,0 

55,8 
37,8 
19,6 
18,2 

6,4 

brez materialnih naložb 
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Statistika in informacije 
z vod.evid. last.certif. 

(6,4 Z) 

Nadziranje — 
(37,8 Z) Plačilni promet 

(55,8 Z) 

Preglednica in grafični prikaz dajeta pomembno informacijo 
o višini odhodkov, ki so bili v letu 1994 potrebni za opravljanje 
posameznih nalog Agencije: 55,8% odhodkov je bilo potreb- 
nih za opravljanje plačilnega prometa, 37,8% za izvajanje vseh 
nalog nadziranja in 6,4% za izvajanje nalog statistike in infor- 
miranja. Ti podatki pa bi morali biti pomemben dejavnik pri 
oblikovanju predlogov o nadaljnjem preoblikovanju Agencije 
v nove institucije. 
II. SREDSTVA IN OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Pojavne oblike sredstev in obveznosti do virov sredstev, raz- 
vidne iz bilance stanja so odraz dejavnosti Agencije. Največji 

del sredstev predstavljajo poslovna sredstva (večinoma mate- 
rialne naložbe oziroma osnovna sredstva). Pretežni del 
poslovnih sredstev je financiran s kakovostnimi viri, s trajnim 
kapitalom in dolgoročnimi viri poslovnih sredstev. Manjši del 
sredstev so sredstva skupne porabe, tudi financirana s kako- 
vostnimi viri sredstev skupne porabe. Knjigovodska vrednost 
celotnih sredstev Agencije je 31. 12. 1994 znašala 11.409.037 
tisoč tolarjev in je bila za 23,9% večja od vrednosti konec leta 
1993. 

Podatki o obsegu in strukturi sredstev ter obveznosti do virov 
sredstev so zbrani v preglednici in grafičnem prikazu: 

v tisočih SIT 
Stanje Struktura v % 

Sredstva 31. 12. 1993 31. 12. 1994 Indeks 31. 12. 31.12. 
1993 1994 

I. Poslovna srestva 8.356.423 10.298.770 123,2 90,7 90,3 
1. Stalna sredstva 7.232.887 8.719.364 120,6 78,5 76,4 

a) Nematerialne nal. 155.987 225.390 144,5 1,7 2io 

b) Materialne naložbe 7.076.880 8.493.961 120,0 76,8 74,4 
c) Dolgoročne fin. nal. 20 13 65,0 

2. Obratna sredstva 1.115.348 1.567.871 140,6 12,1 13,8 

a) Zaloge 27.995 40.530 144,8 0,3 0,4 
b) Kratkoroč. terjatve 973.678 1.297.462 133,3 10,6 11,4 
c) Vrednostni papirji in denarna sredstva 113.675 229.879 202,2 1,2 2^0 

3. Aktivne časov, razmej. 8.188 11.535 140,9 0,1 0,1 

II. Zunaj poslovna sredstva 854.195 1.110.267 130,0 9,3 9,7 
1. Sredstva skupne porabe za stanovanjske 

potrebe 712.465 937.043 131,5 7,8 8,2 

2. Sredstva skupne porabe za druge potrebe 141.730 173.224 122,2 1,5 1,5 

SREDSTVA (I+2) 9.210.618 11.409.037 123,9 100,00 100,0 
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v tisočih SIT 
Obveznosti do virov sredstev Stanje 

31. 12. 1993 31. 12. 1994 
Struktura v % 

Indeks 31. 12. 31.12. 
1993 1994 

I. Obveznosti do virov poslovnih sredstev 8.085.961 10.150.175 125,5 
1. Trajni kapital 7.376.065 8.891.349 120,6 

a) Poslovni sklad 7.351.036 8.727.003 118,7 
b) Rezerve 25.029 164.346 656.6 

2. Dolgoročne rezervacije 117.050 117.050 100,0 

3. Dolgoročne obveznosti 611 365 59,7 

4. Kratkoročne obveznosti 586.190 494.173 85,3 

5. Pasivne časovne razmejitve 6.045 10.741 117,7 

I. Nerazporejeni dobiček - 636.497 - 

II. Obveznosti do virov zunaj poslovnih sredstev 1.124.657 1.258.862 111,9 
1. Viri skupne porabe za stanovanjske potrebe 937.642 1.076.565 114,8 

2. Viri skupne porabe za druge potrebe 187.015 182.297 97,5 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (l+ll) 9.210.618 11.409.037 123,9 

87,8 
80,1 

79,8 
0,3 

1,3 

6,3 

0,1 

12,2 
10,2 

2,0 

100,0 

89,0 
767,9 

76,5 
1,4 

1,0 

4,4 

0,1 

5,6 

11,0 
9,4 

1,6 

100,0 

STRUKTURA SREDSTEV 

31.12.1994 

Sred.skup.por. za druge pot. (1,5 %) 
S red. skup. por. za stan.potr. (8,2%)"~* 

Vrcdn.papir., denar.sred. (^0%)~^ 

Kratkoroč.terjatve (11,4%) 

Zaloge (0,<»%) — ^ 

Stalna sredstva (76,5%) 

STRUKTURA OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

31.12.1994 

Dolgoročne rezervacije (1,0%) 
Kratkoročne obveznosti (A,5%) —, 

Nerazporejeni dobiček. (5,6%) 

Viri skup.por. za stanov.potr. (9,A%) 

Viri skup.por. za skup.potr. (1,6%) — 

Trajni kapital (77,<J%) 
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1.SREDSTVA 

Od vseh sredstev Agencije imajo poslovna sredstva 90,3% 
delež (stalnih sredstev je 76,4%, preostali del, 13,9% pa so 
obratna sredstva). Zunajposlovna sredstva Agencije (sredstva 
skupne porabe za stanovanjske in druge namene) pa pome- 
nijo 9,7% vseh sredstev. 

31. 12. 1994 je bila knjigovodska vrednost stalnih sredstev 
(materialnih naložb oziroma osnovnih sredstev in nematerial- 
nih naložb) 8.719.364 tisoč tolarjev. V letu 1994 se je njihova 
vrednost povečala za 1.486.477 tisoč tolarjev, za 20,6%. Večji 
del povečanja vrednosti stalnih sredstev, 86,9%, je rezultat 
predpisane revalorizacije, katere učinek je znašal 1.292.130 
tisoč tolarjev; manjši del povečanja, 13,1%, pa je rezultat 
novih nabav materialnih naložb v letu 1994. Pretežni del 
vrednosti stalnih sredstev, 97,4%, pomenijo materialne 
naložbe, od tega je 72,2% gradbenih objektov, 25,3% je 
opreme (od tega nove opreme za modernizacijo plačilnega 
prometa 33,4%), terjatev za predujme je 1,9%, 0,6% pa je 
drugih oblik materialnih naložb. Odpisanost materialnih 
naložb, še posebej opreme, je dokaj visoka. 31. 12. 1994 je 
bilo 45,0% vrednosti vseh materialnih naložb že odpisane, 
stopnja odpisanosti opreme pa je bila celo 70,0%. Za tekoče 
investicijsko vzdrževanje zastarele opreme je Agencija že 
v preteklem letu namenila precej sredstev. Z vlaganjem 
v računalniško opremo pa bo morala nadaljevati vse do ures- 
ničitve oziroma delovanja projekta modernizacije plačilnega 
prometa. 

V obratnih sredstvih je 31.12. 1994 imela Agencija 1.567.871 
tisoč tolarjev, 40,6% več kot konec leta 1993. Največji del 
obratnih sredstev predstavljajo kratkoročne terjatve. 

Konec leta 1994 je bila vrednost sredstev skupne porabe 
1.110.267 tisoč tolarjev, za 30,0% višja od vrednosti konec leta 
poprej. Agencija je sredstva skupne porabe, enako kot stalna 
sredstva, revalorizirala v skladu z zakonskimi določili. 

2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

Obveznosti do virov sredstev Agencije so kakovostne, uskla- 
jene s strukturo sredstev. Z obveznostmi do virov poslovnih 
sredstev je financiranih 89,0% sredstev (s trajnim kapitalom 
77,9%, z dolgoročnimi viri 1,0%, s kratkoročnimi viri pa 
10,1%), z obveznostjo do virov sredstev skupne porabe pa je 
financiranih 11,0% sredstev Agencije. 

Vrednost trajnega kapitala je znašala konec lanskega leta 
8.891.349 tisoč tolarjev, za 1.515.284 tisoč tolarjev ali za 20,6% 
več od vrednosti konec leta poprej. Pretežni del trajnega 
kapitala, 98,2%, pomeni poslovni sklad, 1,8 % pa rezerve. 

Trajni kapital se je lani povečal v pretežni meri zaradi revalori- 
zacije stalnih sredstev iz naslova katere so bile oblikovane 
revalorizacijske rezerve v višini 1.292.130 tisoč tolarjev. Ker 
Agencija s trajnim kapitalom financira tudi terjatve, je že 
obračunane prihodke od financiranja zmanjšala za 61.735 
tisoč tolarjev in tudi ta znesek usmerila preko revalorizacij- 
skih rezerv v trajni kapital. V poslovni sklad je bilo iz naslova 
revalorizacijskih rezerv usmerjenih 1.349.397 tisoč tolarjev. 
Konec leta lani je bila vrednost poslovnega sklada tako 
8.727.003 tisoč tolarjev, 18,7 % višja od vrednosti konec leta 
poprej. V rezerve je bilo usmerjenih 4.468 tisoč tolarjev revalo- 
rizacijskih rezerv, rezerve pa so se lani povečale tudi za 
doseženi presežek prihodkov nad odhodki v znesku 137.388 
tisoč tolarjev, kar je v skladu z zakonskimi določili (2,5% 
doseženega dohodka), preostali del presežka prihodkov nad 
odhodki pa je prikazan kot nerazporejeni presežek v znesku 
636.497 tisoč tolarjev. Konec leta 1994 so rezerve tako znašale 
164.346 tisoč tolarjev. 

Med obveznostmi do virov sredstev izkazuje Agencija tudi 
dolgoročne obveznosti v znesku 117.415 tisoč tolarjev, to so 
večinoma dolgoročne rezervacije (117.050 tisoč tolarjev), 
namenjene za investicijsko vzdrževanje zastarele in izrabljene 
računalniške opreme. 

Vrednost kratkoročnih obveznosti je znašala konec prete- 
klega leta 504.914 tisoč tolarjev, 14,7% manj od vrednosti 
konec leta poprej. Med kratkoročne obveznosti štejejo pred- 
vsem obveznosti iz naslova osebnih prejemkov s pripadajo- 
čimi prispevki in davki, obveznosti do dobaviteljev in druge 
tekoče obveznosti. 

III. MATERIALNE NALOŽBE V LETU 1994 

Agencija je v letu 1994 porabila za materialne naložbe 
1.282.323 tisoč SIT, kar pomeni 12,6 % doseženih prihodkov 
v istem letu. Agencija je vse materialne naložbe financirala 
z lastnimi viri, to je z neporabljenim presežkom prihodkov nad 
odhodki iz leta 1993, z amortizacijo obračunano v letu 1994 in 
delom presežka prihodkov nad odhodki iz leta 1994. 

Najpomembnejša materialna naložba, ki jo mora financirati 
Agencija je posodobitev celotne računalniške in programske 
opreme za plačilni promet. Odločitev o tej naložbi je bila 
sprejeta v prvi polovici leta 1992 v načrtovani višini 21.440 
tisoč DEM (preglednica 1). Z načrtom je bilo predvideno, da 
bo naložbo mogoče dokončati do konca leta 1994 s tem, da 
bo pretežen del naložb tako v strojno kot v programsko 
opremo financiran v letu 1993. Tak načrt je bil zlasti z vidika 
uresničitve naložb v programsko opremo, neuresničljiv. 
V načrtu namreč ni bila časovno pravilno ocenjena zahtev- 
nost izdelave celotne programske opreme za opravljanje 
domačega plačilnega prometa. Upoštevane niso bile vse 
posebne rešitve v izvajanju plačilnega prometa, prav tako pa 
ni bilo upoštevano tudi nepoznavanje izvirnih programskih 
rešitev obstoječega plačilnega prometa, ki so bile razvite 
v nekdanji SDK Jugoslavije. Predvsem zato je bilo potrebno 
v letu 1994 prvotni načrt uresničitve projekta modernizacije 
spremeniti in podaljšati njegovo uresničevanje v leto 1995. Ne 
glede na to, da je projekt temeljil na stalno povezanem komu- 
nikacijskem sistemu, v finančnem načrtu projekta niso bile 
zajete naložbe v računalniške mreže za povezavo vseh organi- 
zacijskih enot. Ker pa je celovita komunikacijska povezava 
vseh organizacijskih enot Agencije pogoj za delovanje s pro- 
jektom predvidenega novega sistema plačilnega prometa, je 
bilo treba te naložbe posebej načrtovati že v letu 1993 pa tudi 
v letu 1994 med drugimi naložbami v plačilni promet. Naložbe 
v računalniške mreže financira Agencija postopno v skladu 
s potrebami sedanjega plačilnega prometa in uresničevanja 
projekta modernizacije. Uresničevanje začetnega finančnega 
načrta projekta modernizacije plačilnega prometa (pregled- 
nica 1) je zato zaradi primerljivosti izkazano v vsebini, kot je 
bila načrtovana v letu 1992. 

Upoštevajoč dejanske možnosti uresničitve začetnega načrta 
naložb v modernizacijo plačilnega prometa je Agencija že 
v načrtu materialnih naložb za leto 1993, nato pa tudi v načrtu 
za leto 1994, predvidela drugačen znesek in strukturo tovrst- 
nih naložb. Načrt celotnih materialnih naložb Agencije skupaj 
z naložbami v projekt modernizacije plačilnega prometa in 
njihovo uresničitev za leto 1994 kaže preglednica 2. 

Ob naložbah v modernizacijo plačilnega prometa (272.301 
tisoč SIT ali 21,2% vseh naložb) je Agencija v letu 1994 
porabila za naložbe v računalniške mreže 131.314 tisoč SIT ali 
10,3% vseh naložb in za drugo računalniško opremo za 
potrebe plačilnega prometa in drugih nalog Agencije 121.510 
tisoč SIT ali 9,5% vseh naložb. Za naložbe v trezorsko opremo 
in stroje za štetje denarja je Agencija porabila 67.005 tisoč SIT 
ali 5,2% vseh naložb, za varnostno in zaščitno opremo 55.223 
tisoč SIT ali 4,3% vseh naložb, za drugo opremo pa 94.010 
tisoč SIT ali 7,3% vseh naložb. Med drugo opremo imajo 
največji delež klimatske naprave za računalniške centre 
podružnic ter zamenjava notranje opreme in dodatna oprema 
v organizacijskih enotah (ekspoziturah) za stalne davčne evi- 
dence. 

V načrtu materialnih naložb za leto 1994 je Agencija morala 
predvideti dve novi gradnji, in sicer ekspozituro Ljublja- 

\ na-Vič in ekspozituro Radovljica. Agencija na območju Ljub- 
Ijana-Vič doslej ni imela organizacijske enote (ekspoziture), 
čeprav bi to zahtevalo izredno povečanje števila pravnih oseb 
v zadnjih treh letih. V gradnjo ekspoziture v Radovljici pa je 
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bila Agencija prisiljena zaradi sodne odpovedi najemnih pro- 
storov, ki jih je za svoje potrebe zahtevala Gorenjska banka. 
Med letom 1994 pa je Agencija morala sprejeti odločitev za 
pridobitev novih poslovnih prostorov za ekspozituro v Dravo- 
gradu zaradi upravičenega denacionalizacijskega zahtevka in 
za Lucijo pri Portorožu zaradi premajhnih in nefunkcionalnih 
dosedanjih prostorov. Hkrati pa je drugačna rešitev pridobitve 
nove ekspoziture v Ljubljani terjala tudi spremembo časov- 
nega načrta naložb v novo ekspozituro Ljubljana-Vič. Zače- 

NAČRTOVANE IN OSTVARJENE NALOŽBE V PROJEKT 
MODERNIZACIJE PLAČILNEGA PROMETA V LETIH 1992 
-1994 (1995) 

tek teh novogradenj je odobril svet SDK s spremembo struk- 
ture načrta materialnih naložb za leto 1994. Sprememba 
strukture materialnih naložb je bila možna zaradi neporablje- 
nih sredstev, načrtovanih za modernizacijo plačilnega pro- 
meta. Naložbe v novogradnje Agencije so znašale 408.847 
tisoč SIT ali 31,9% vseh naložb. 

Celoten načrt materialnih naložb za leto 1994 je Agencija 
uresničila s 96,0%. 

v tisoč DEM 

Strojna računal, oprema Programska računalniška oprema Skupaj 

Leto načrtovani 
znesek 

ostvarjeno 
zneseE v % 

načrtovani 
znesek 

ostvarjeno 
znesel« v% 

načrtovani 
znesek 

ostvarjeno 
znesek v% 

1992 
1993 
1994 

6.290 
7.600 
1.570 

4.131 
8.040 
2.700 

65,7 
105,8 
172,0 

1.770 
3.940 

270 

622 
1.105 

726 

35,1 
28,0 

268,9 

8.060 
11.540 

1.840 

4.753 
9.145 
3.426 

59,0 
79,2 

186,2 

SKUPAJ 
1992-1994 15.460 14.871 96,2 5.980 2.453 41,0 21.440 17.324 80,8 

1995 660 2.160 2.820 2.820* 100,0 

SKUPAJ 
1992-1995 21.440 20.144* 94,0 

* v primeru 100% ostvantve za leto 1995 načrtovanega zneska 
Preglednica 2 

NAČRTOVANE IN OSTVARJENE MATERIALNE NALOŽBE 
V LETU 1994 

v tisočih SIT 

Nameni naložb Načrt 
1994 

Struktura 
v% 

Ostvarjeno* 
1994 

Struktura 
v% 

Indeks 
(3:1) 

1 

1. Modernizacija plačilnega prometa 
2. Računalniške mreže 
3. Druga računalniška oprema 
4. Stroji za štetje denarja in trezorska oprema 
5. Varnostna in zaščitna oprema 
6. Novogradnje 
7. Prenove 
8. Druga oprema  
SKUPAJ   

348.434 
130.529 
120.410 
69.769 
55.463 

421.476 
117.712 
72.230 

26.1 
9.7 
9.0 
5.2 
4.2 

31.6 
8.8 
5.4 

272.301 
131.314 
121.510 
67.005 
55.223 

408.847 
132.113 
94.010 

21.2 
10.3 

9.5 
5.2 
4.3 

31.9 
10.3 
7.3 

78.1 
100.6 
100.9 
96.0 
99.6 
97.0 

112.2 
130.2 

1.336.023 100.0 1.282.323 100.0 96.0 

* sklenjene pogodbe 

BELEŽKE: 

/ 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 VOLITVAH 

V DRŽAVI ZDOR 

- EPA 373 - skrajšani postopek 

Ivo Verzolak, pu»«..v. . 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 40/93) in 49. člena 
Sprememb in dopolnitev Poslovnika Državnega zbora (Ur. 
I. RS, št. 80/94) pošiljam v obravnavo po skrajšanem po- 
stopku 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLI- 
TVAH V DRŽAVNI ZBOR, 

ki ga dajem v obravnavo in sprejem. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije Vam sporočam, da bom 
pri delu v delovnih telesih in na seji Državnega zbora 
sodeloval spodaj podpisani. 

Ivan Verzolak I. r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Skupščina Republike Slovenije je na skupni seji septembra 
1992 sprejela zakon o volitvah v državni zbor (Ur. I. RS, št. 44/ 
92). Zakon določa volitve poslancev državnega zbora. Svoje 
kandidate lahko predlagajo politične stranke in volivci. 
Potrebno je določiti listo kandidatov, ki se predloži volilni 
komisiji volilne enote. Za ime liste kandidatov, ki jo vloži 
politična stranka, zakon določa, da je to ime politične stranke. 
Zakon določa tudi, kateri so lahko sestavni deli imena liste. 
Ime liste kandidatov, ki jo vložijo volivci, pa določijo volivci 
sami. Tako določa zakon pri imenu liste predložene s strani 
politične stranke omejitve, pri imenu liste s strani volivcev pa 
omejitev ni. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagana dopolnitev zakona določa za vse liste kandidatov, 
da ime liste ne sme vsebovati imena tuje države ali tuje 
stranke oziroma tuje pravne ali fizične osebe. To omejitev 

pozna že zakon o političnih strankah. Tako bo dopolnitev 
vplivala le na imena list, ki jo vložijo volilci. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

S predlagano dopolnitvijo zakona ne bodo nastale nikakršne 
dodatne obveznosti za državni proračun. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Za 53. členom zakona o volitvah v državni zbor (Ur. I. RS, št. 
44/92) se doda novi 53. a člen, ki se glasi: 

»IME LISTE KANDIDATOV NE SME VSEBOVATI IMENA TUJE 
DRŽAVE ALI TUJE STRANKE OZIROMA TUJE PRAVNE ALI 
FIZIČNE OSEBE.« 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Z dopolnitvijo zakona, ki jo vlagam, želim doseči, da za liste, 
ki jih vlagajo občani, veljajo ista pravila, kot jih določa 5. 
odstavek 8. člena zakona o političnih strankah (Ur. I. RS, št. 

62/94), kjer se izrecno poudarja, da ime stranke ne sme 
vsebovati imena tuje države ali tuje stranke oz. tuje pravne ali 
fizične osebe. 
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