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Predlog zakona o 

DOPOLNITVI ZAKONA 0 POSEBNEM 

DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE 

- EPA 1177 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 29. junija 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA 
O POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE PREJEMKE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Z dopolnitvijo zakona se razrešuje problem dodatne 
obdavčitve sezonskega dela v kmetijstvu, ki se je z uvedbo 
zakona o posebnem davku na določene prejemke pojavil 
v hmeljarstvu, sadjarstvu in vinogradništvu, kjer spravilo 
pridelkov zahteva sezonsko zaposlovanje delavcev po 
pogodbi o delu. Z namenom, da bi predlagano oprostitev 

plačila davka davčni zavezanci izrabili že v letu 1995, 
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme zakon o dopolnitvi 
zakona o posebnem davku na določene prejemke po 
hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovala: 

— Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o posebnem davku na določene prejemke (Uradni list 
RS, št. 72/93, 22/94) je začel veljati 15. januarja 1994, njegove 
spremembe pa aprila 1994. Z zakonom je s 25%-nim davkom, 
ki je strošek delodajalca, dodatno obdavčeno vsako bruto 
izplačilo fizični osebi za opravljeno storitev na podlagi 
pogodbe o delu po zakonu o delovnih razmerjih in zakonu 
o obligacijskih razmerjih. 

Namen zakona o posebnem davku na določene prejemke je 
bil povečati obremenitev pogodbenega dela in s tem zmanj- 
šati obseg tovrstnega dela, ki je bilo zaradi manjše obremeni- 
tve z dajatvami bolj konkurenčno od dela v rednem delovnem 
razmerju. Zakon je bil torej sprejet kot podpora aktivni politiki 
zaposlovanja z namenom omejevanja pogodbenega dela tam, 
kjer je možna sklenitev delovnega razmerja. 

V zvezi z izvajanjem zakona se je pojavil problem dodatne 
obdavčitve sezonskega dela na področju hmeljarstva, sadjar- 
stva in vinogradništva. Zaradi specifične narave navedenih 
sezonskih del, pri katerih gre predvsem za delo v zvezi s spra- 
vilom pridelkov, ni prišlo do vzpodbuditve sklepanja delovnih 
razmerij ter stimulacije delodajalcev in delojemalcev za upo- 
rabo možnosti, ki jih kot redne zaposlitvene mdžnosti omo- 

goča delovna zakonodaja. Razlog je predvsem v tem, da imajo 
navedena sezonska dela kratkotrajen, intenzivni značaj in se ■ 
večje potrebe po delavcih pojavijo le v kratkem obdobju ob 
spravilu pridelkov. Zaradi navedenega sezonskih delavcev ni 
mogoče zaposliti z uporabo rednih zaposlitvenih možnosti, ki 
jih omogoča delovna zakonodaja. Sprejem zakona o poseb- 
nem davku na določene prejemke je tako povzročil povečanje 
stroškov pridelave in s tem nerentabilnost nekaterih panog 
v kmetijstvu. 

Zaradi navedenega predlagamo dopolnitev zakona, ki pomeni 
oprostitev plačila posebnega davka od plačil za spravilo pri- 
delkov v okviru sezonskih del na področju hmeljarstva, 
sadjarstva in vinogradništva, ki jih izplačujejo pravne osebe 
ali zasebniki, registrirani za opravljanje dejavnosti z navede- 
nih področij. 

FINANČNE POSLEDICE 

S sprejemom tega zakona se bo zmanjšala davčna obveznost 
pravnih oseb in zasebnikov, ki opravljajo hmeljarsko, sadjar- 
sko ali vinogradniško dejavnost in fizičnim osebam izplaču- 
jejo prejemke na podlagi pogodbe o delu za spravilo pridel- 
kov v okviru sezonskih del. 

Glede na to, da je posebni davek na določene prejemke od 
sezonskih del v kmetijstvu v letu 1994 znašal 22,8% vseh 
prihodkov, zbranih iz naslova posebnega davka na določene 
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prejemke, ki uveljavitev dopolnitve zakona pomenila zmanjša- 
nje prihodkov proračuna v letu 1995 v višini cca 725 mio 
tolarjev na letni ravni oziroma ob predpostavki, da bo zakon 
uveljavljen konec julija 1995 v višini cca 302 mio tolarjev v letu 
1995. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o posebnem davku na določene prejemke (Uradni 

list RS, št. 72/93 in 22/94) se v 4. členu doda nov tretji 
odstavek, ki se glasi: 

»Davek se ne plačuje od izplačil za spravilo pridelkov v okviru 
sezonskih del na področju hmeljarstva, sadjarstva in vino- 
gradništva, ki jih fizičnim osebam izplačujejo pravne osebe ali 
zasebniki, registrirani za opravljanje navedenih dejavnosti.« 

2. člen 

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

Namen zakona o posebnem davku na določene prejemke je 
bil povečati obremenitev pogodbenga dela in s tem zmanjšati 
obseg tovrstnega dela, ki je bilo zaradi manjše obremenitve 
z dajatvami bolj konkurenčno od dela v rednem delovnem 
razmerij. Zakon je bil torej sprejet kot podpora aktivni politiki 
zaposlovanja z namenom omejevanja pogodbenega dela tam, 
kjer je možna sklenitev delovnega razmerja. 

Posebni davek plaču/ejo pravne osebe in zasebniki, ki oprav- 
ljajo dejavnost in izplačujejo z zakonom določene prejemke. 

V zvezi z izvajanjem zakona se je pojavil problem dodatne 
obdavčitve sezonskega dela na področju hmeljarstva, sadjar- 
stva in vinogradništva. Zaradi specifične narave navedenih 
sezonskih del, pri katerih gre predvsem za delo v zvezi s spra- 
vilom pridelkov, ni prišlo do vzpodbuditve sklepanja delovnih 
razmerjih ter stimulacije delodajalcev in delojemalcev za upo- 
rabo možnosti, ki jih kot redne zaposlitvene možnosti omo- 
goča delovna zakonodaja. Navedena sezonska dela imajo 
predvsem kratkotrajen, intenzivni značaj, saj se večje potrebe 

po delavcih pojavijo le v kratkem obdobju ob spravilu pridel- 
kov in so pogojene s časom vegetacije ter vremenskimi raz- 
merami, medtem ko so ostali tehnološki procesi v teh dejav- 
nostih pretežno mehanizirani. Zaradi navedenega sezonskih 
delavcev ni mogoče zaposliti z uporabo rednih zaposlitvenih 
možnosti, ki jih omogoča delovna zakonodaja. Sprejem 
zakona o posebnem davku na določene prejemke je povzročil 
povečanje stroškov pridelave in s tem nerentabilnost tistih 
panog na področju hmeljarstva, sadjarstva in vinogradništva, 
v katerih se pojavljajo sezonska dela. 

S predloženim zakonom se bo zmanjšala davčna obremenitev 
pravnih oseb in zasebnikov s področja hmeljarstva, sadjarstva 
in vinogradništva, ki zaposlujejo sezonske delavce v času 
spravila pridelkov. 

Z namenom, da bi predlagano oprostitev plačila davka davčni 
zavezanci izrabili že v letu 1995, predlagamo sprejem zakona 
o dopolnitvi zakona o posebnem davku na določene prejemke 
po hitrem postopku. 

BESEDILO ČLENA ZAKONA, KI SE DOPOLNI 

4. člen 

Davek se ne plačuje od izplačil za začasno ali občasno oprav- 
ljanje dela učencev in študentov, prejetih preko študentskih 
ali mladinskih organizacij, ki opravljajo dejavnost posredova- 

nja dela na podlagi pogodbe o koncesiji, v skladu s predpisi 
na področju zaposlovanja. 

Davek se ne plačuje od izplačil za občasno ali začasno nego 
oziroma pomoč invalidom, ki jih fizičnim osebam izplačujejo 
invalidske organizacije. 
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Predlog zakona o 

POSEBNEM DAVKU OD PROMETA 

IZVOZNIH STORITEV 

- EPA 1184 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 10. julija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POSEBNEM DAVKU OD PRO- 
META IZVOZNIH STORITEV, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku za 34. sejo Državnega zbora Republike 
Slovenije dne 18. julija 1995. 

Sprejem predloga zakona o posebnem davku od prometa 
izvoznih storitev po hitrem postopku je potreben zaradi 
odločbe Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 37/95) 
o razveljavitvi prvega odstavka 39. člena pravilnika o upo- 
rabi Zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/ 
92, 29/92, 39/93). Po odločbi Ustavnega sodišča, se lahko 
obveznost plačevanja davka od prometa storitev uvaja 
samo z zakonom, pravilnik kot podzakonski akt pa ne sme 

vsebovati določb, za katere v zakonu ni podlage, zlasti pa 
ne sme samostojno določati pravic in obveznosti, kot je 
uvajanje obveznosti plačila prometnega davka. 

S predloženim zakonom se odpravljajo finančne posledice 
te odločitve ter nadalje zagotavlja enakopravnost gospo- 
darskih subjektov na trgu. 

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

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

V Republiki Sloveniji je bila s sprejetjem zakona o prometnem 
davku (Ur. list RS, št. 4/92 in 71/93), ki je bil uveljavljen 1. 
februarja 1992, izvedena prva faza reforme, ki se nanaša na 
obdavčevanje prometa izdelkov in storitev. Uveljavitev tega 
zakona je temeljila na naslednjih temeljnih izhodiščih: razširi- 
tvi davčne osnove, recionalizaciji davčne tarife, znižanju sto- 
penj ter odpravi nekaterih oprostitev. 

V Republiki Sloveniji je tako uveljavljen sistem prometnega 
davka, po katerem se davek plačuje od vsakega prometa 
izdelkov in storitev v končni potrošnji. Tako se po zakonu 
o prometnem davku plačuje davek od prometa storitev, razen 
od storitev za katere je predpisana oprostitev v 21. členu 
zakona. Pri obdavčevanju prometa storitev ni pomembno, ali 
se storitve zaračunavajo tuji ali domači fizični osebi ali pravni 
osebi oziroma zasebniku. Temeljno načelo sedanje prometno 
davčne zakonodaje je, da deluje nevtralno. To pomeni, da 
v okviru davčnega sistema in politike, ni mogoče ustvarjati 
boljših pogojev poslovanja za posamezne panoge ali dejavno- 
sti oziroma za posamezne davčne zavezance glede na organi- 
zacijsko obliko poslovanja. 

Po določbi 5. točke 21. člena zakona se davek od prometa ne 
plačuje od izvoznih storitev, za katere se štejejo storitve, 

opravljene med osebami s sedežem v Republiki Sloveniji in 
osebami s sedežem v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih 
v skladu s predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi 
pogodbami. 

V skladu z zakonom o prometnem davku se storitve obdavču- 
jejo glede na kraj, kjer so opravljene, kolikor z zakonom ni za 
določene storitve drugače določeno. Zakonodajalec je to 
načelo smiselno navedel v 48. členu zakona, kjer je določeno, 
da je kraj obdavčevanja storitve kraj, kjer je storitev oprav- 
ljena. S tem je zakonodajalec uporabil rešitve, ki so transpa- 
rentne in v skladu s sistemi obdavčevanja prometa izdelkov in 
storitev, ki so v veljavi v razvitih ekonomijah. 

Na podlagi pooblastila iz 79. člena zakona, minister za finance 
izdaja podrobnejše predpise o načinu obračunavanja in pla- 
čevanja prometnega davka. Tako Pravilnik o uporabi zakona 
o prometnem davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92 in 39/ 
93) predpisuje uporabo stopenj, olajšav in oprostitev davka 
od prometa proizvodov in davka od prometa storitev, način 
vodenja evidenc o prometu proizvodov in storitev, način obra- 
čunavanja in plačevanja davka ter druge določbe, ki se nana- 
šajo na izvajanje zakona o prometnem davku. 

S spremembami in dopolnitvami pravilnika, objavljenimi 
v Uradnem listu Republike Slovenije št. 29/92 je bil dopolnjen 
39. člen z opredelitvijo izvoznih storitev, od katerih se ne 
plačuje prometni davek na podlagi 5. točke 21. člena zakona. 
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Tako je bil pravilnik dopolnjen, da mora biti storitev oprav- 
ljena v tujini, da se lahko šteje za izvozno storitev. 

Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakoni- 
tosti, na seji dne 22. 6. 1995 odločilo, da se prvi odstavek 39. 
člena Pravilnika o uporabi Zakona o prometnem davku 
(Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93) razveljavi. Ob tem 
Ustavno sodišče med drugim navaja, da se lahko obveznost 
plačevanja davka od prometa storitev uvaja samo z zakonom, 
pravilnik kot podzakonski akt pa ne sme vsebovati določb, za 
katere v zakonu ni podlage, zlasti pa ne sme samostojno 
določati pravic in obveznosti, kot je uvajanje obveznosti pla- 
čila prometnega davka. 

Posledica razveljavitve prvega odstavka 39. člena Pravilnika 
o uporabi Zakona o prometnem davku je neenotno obravna- 
vanje obdavčevanja storitev na ozemlju Republike Slovenije 
in s tem tržno neenakopraven položaj davčnih zavezancev in 
potrošnikov. 

V letu 1994 je delež prometnega davka iz naslova obdavčeva- 
nja storitev predstavljal približno 20% finančnega učinka 
celotnega finančnega učinka davka od prometa proizvodov in 
storitev (to je 47,7 milijard SIT). Zaradi omenjenega lahko 
pride do bistvenega zmanjšanja prihodkov državnega prora- 
čuna, kar ima lahko za posledico večje motnje pri financiranju 
lavne porabe v Republiki Sloveniji. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Z zakonom o posebnem davku od prometa izvoznih storitev 
se bo zagotovila nevtralnost obdavčevanja proizvodov in sto- 
ritev v prometu, kar pomeni, da prometni davek ne sme 
vplivati na odločitve davčnih zavezancev, da prilagajajo 
poslovanje glede boljših pogojev poslovanja. 

Poleg tega je namen prometnega davka zagotoviti denarna 
sredstva za financiranje javne porabe. 

Predlagatelj zakona s predlogom zakona o posebnem davku 
od prometa izvoznih storitev odpravlja tudi finančne posle- 
dice, ki bodo nastale zaradi odločitve Ustavnega sodišča. 
Z namenom, da se zagotovi enakopraven položaj davčnih 
zavezancev na trgu ter zagotovi stabilnost financiranja javne 
porabe v Republiki Sloveniji je predlagan sprejem zakona po 
hitrem postopku. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

S sprejetjem zakona se bodo ohranili prihodki državnega 
proračuna iz naslova prometnega davka v enakem obsegu, 
kot je bil pred odločitvijo Ustavnega sodišče z dne 22. 6. 1995, 
o razveljavitvi prvega odstavka 39. člena pravilnika o uporabi 
zakona o prometnem davku. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

S tem zakonom se uvaja obveznost obračunavanja in plačeva- 
nja posebnega davka od prometa izvoznih storitev v Republiki 
Sloveniji. 

2. člen 

Posebni davek po tem zakonu se plačuje od storitev, opravlje- 
nih med osebami s sedežem v Republiki Sloveniji in osebami 
s sedežem v tujini na podlagi pogodb, sklenjenih v skladu 
s predpisi Republike Slovenije in mednarodnimi pogodbami, 
če so storitve opravljene na ozemlju Republike Slovenije. 

3. člen 

Posebni davek od prometa izvoznih storitev se ne plačuje od 
izvoznih storitev, od katerih se obračunava in plačuje davek 
po določbah zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/ 
92 in 71/93). 

4. člen 

Zavezanec za obračunavanje in plačevanje posebnega davka 
od prometa izvoznih storitev je pravna oseba ali zasebnik, ki 
opravi storitev. 

5. člen 

Posebni davek od prometa izvoznih storitev se plačuje po 
stopnjah, določenih v tarifi davka od prometa storitev, ki je 
sestavni del zakona o prometnem davku. 

6. člen 

Za promet izvoznih storitev, od katerih se plačuje posebni 
prometni davek, se glede davčne osnove, nastanka davčne 
obveznosti, evidentiranja prometa, obračunavanja in plačeva- 
nja davka, kraja plačila, zastaranja, nadzora nad obračunava- 
njem in plačevanjem davka, pravnih sredstev, obnove 
postopka, vračila davka, zamudnih obresti in kazenskih 
določb, uporabljajo določbe zakona o prometnem davku. 

7. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča o razveljavitvi prvega 
odstavka 39. člena pravilnika o uporabi Zakona o prometnem 
davku (Uradni list RS, št. 6/92, 8/92, 29/92, 39/93), po kateri se 
lahko obveznost plačevanja davka od prometa storitev uvaja 
samo z zakonom, pravilnik kot podzakonski akt pa ne sme 
vsebovati določb, za katere v zakonu ni podlage, zlasti pa ne 
sme samostojno določati pravic in obveznosti, kot je uvajanje 
obveznosti plačila prometnega davka, se s tem zakonom 
odpravljajo finančne posledice te odločitve ter nadalje zago- 
tavlja enakopravnost gospodarskih subjektov na trgu. 

S predloženim zakonom se tako uvaja obveznost obračunava- 
nja in ptačevan/a posebnega davka od prometa izvoznih stori- 
tev, od katerih se ne plačuje davek od prometa izvoznih 
storitev po določbah zakona o prometnem davku (Uradni list 
RS. št. 4/92 in 71/93). Po predlogu zakona se za izvozne 
storitve štejejo le tiste, ki se opravljajo izven območja Repu- 
blike Slovenije. 

V zakonu so glede opredelitve davčnega zavezanca ter višine 
stopenj oziroma davčne obremenitve predlagane enake reši- 
tve kot v zakonu o prometnem davku. Glede davčne osnove, 
nastanka davčne obveznosti, evidentiranja prometa, obraču- 
navanja in plačevanja davka, kraja plačila, zastaranja, nad- 
zora nad obračunavanjem in plačevanjem davka, pravnih 
sredstev, obnove postopka, vračila davka, zamudnih obresti 
in kazenskih določb pa je predlagano, da se uporabljajo 
določbe zakona o prometnem davku glede na to, da se po 
navedenem zakonu obdavčuje promet vseh storitev ter se 
tako lahko uporabljajo te določbe tudi za obdavčitev po tem 
zakonu. 

V zakonu je predvidena oprostitev plačila davka le v primerih, 
ko se davčni zavezanci odločijo, da bodo obračunavali in 
plačevali davek po določbah zakona o prometnem davku 
(Uradni list RS, št. 4/92 in 71/93). Ta rešitev je predvidena 
v izogib povečanju administrativnih stroškov davčnih zave- 
zancev. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PRIVATIZACIJI PRAVNIH 

OSEB V LASTI SKLADA RS ZA RAZVOJ 

IN OBVEZNOSTIH AGENCIJE RS ZA 

PRESTRUKTURIRANJE IN 

PRIVATIZACIJO 

EPA 1179 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 152. seji dne 6. julija 1995 
doloćila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB V LASTI 
SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN OBVEZ- 
NOSTI AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRE- 
STRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO, 
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku s predlogom, da se uvrsti na 31. izredno 
sejo Državnega zbora Republike Slovenije dne 11. julija 
1995. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da 
se navedeni zakon sprejme po hitrem postopku glede na 
dejstvo, da so postopki lastninskega preoblikovanja po 

zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij v zaključni 
fazi ter da se s predloženim zakonom določajo ukrepi za 
odpravo problemov, s katerimi se srečujejo pristojni 
organi na področju lastninskega preoblikovanja oziroma 
ukrepi za preprečitev oškodovanja družbenega kapitala 
oziroma premoženja podjetij, ki se bodo oziroma so se 
lastninsko preoblikovala. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 266. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovala: 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- mag. Anton ROP, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 3. 
novembra 1994 sprejel Zakon o privatizaciji pravnih oseb 
v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obveznostih 
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo (Uradni list RS, št. 71/94), s katerim je uredil privatizacijo 
tistih pravnih oseb, ki so svoj družbeni kapital prenesle na 
Sklad Republike Slovenije za razvoj prostovoljno pred uvelja- 
vitvijo Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ter priva- 
tizacijo tistih pravnih oseb, katerih celotni družbeni kapital je 
prešel na Sklad Republike Slovenije za razvoj po sili zakona. 
Zakon je tudi uredil obveznosti Agencije Republike Slovenije 
za prestrukturiranje in privatizacijo pri izvedbi postopka preo- 
blikovanja podjetij, ki niso opravila preoblikovanja do izteka 
splošnega roka za izvedbo lastninskega preoblikovanja po 
Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Splošni rok za izvedbo lastninskega preoblikovanja podjetij je 
potekel 31. 12. 1994. Po izteku navedenega roka vse pravice 
glede izbora in izvedbe postopka preoblikovanja preidejo na 
Agencijo Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo. Ker zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij vsebuje 

le navedeno splošno določbo, je potrebno, v izogib različnim 
tolmačenjem, v zakonu določiti obseg pravic, ki na podlagi 
navedene zakonske določbe preidejo na Agencijo Republike 
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. 

Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij ne ureja pravnih 
situacij, ko je do zaključka oziroma začetka postopka revizije 
po 46. členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki 
ima za lastninsko preoblikovanje podjetja, pri katerem je 
postopek revizije uveden, suspenzivno dejstvo. Glede na 
navedeno zakonsko praznino je potrebno z zakonom urediti 
pooblastila za izvedbo postopkov revizije in postopkov za 
spodbijanje določenih pravnih dejanj, ugotovljenih v revizij- 
skih postopkih, ter določiti datum nastopa pravnih posledic iz 
četrtega odstavka 50. člena Zakona o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij po izteku splošnega roka za lastninsko preobli- 
kovanje. 

V skladu z določbo 31. a člena Zakona o zunanjetrgovinskem 
poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 66/93 in 7/94) je revizij- 
skemu organu dana možnost, da v postopku revidiranja last- 
ninskega preoblikovanja podjetja na podlagi Zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij zahteva revidiranje letnih 
računovodskih izkazov povezanih družb v tujini oziroma med- 
sebojnega poslovanja domače in povezane družbe. Revizij- 
skemu organu je tudi dana možnost, da določi vsebino in roke 
za izdelavo revizijskega poročila ter da soglasje k izbranemu 
revizorju. Kršitev navedene zakonske določbe v praksi pred- 
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stavlja blokado lastninskega preoblikovanja, saj zaradi 
nepredložitve poročila o revidiranju računovodskih izkazov 
povezanega podjetja v tujini revizijski organ ne more zaklju- 
čiti revizijskega pregleda, s tem pa tudi za podjetje ne začnejo 
teči roki za lastninsko preoblikovanje podjetja. Ker gre za 
kršitev zakonske norme, ki je bila sprejeta prav z namenom 
zaščite družbenega kapitala, je potrebno z zakonom zagoto- 
viti nemoteno izvajanje navedene zakonske določbe ter pred- 
videti pravne posledice v primeru njene kršitve. 

Po ugotovitvah Agencije Republike Slovenije za plačilni pro- 
met, nadziranje in informiranje prihaja do oškodovanja druž- 
bene lastnine tudi po 31. 12. 1992. Glede na dejstvo, da se 
v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo lastninsko preobliko- 
vanje, vrednost družbenega kapitala ugotavlja po stanju na 
dan 1.1. 1993, eventualna oškodovanja družbenega kapitala 
po tem datumu ne vplivajo na vrednost družbenega kapitala, 
ki je predmet lastninskega preoblikovanja. Vendar pa so even- 
tualna oškodovanja družbenega kapitala po 1. 1. 1993 
pomembna predvsem za bodoče delničarje podjetja, pri kate- 
rem so navedena oškodovanja nastala, saj bodo glede na 
veljavne zakonske predpise plačali vrednost kapitala, ki je 
v tem momentu lahko realno nižja. S tem v zvezi je potrebno 
z zakonom dati Agenciji Republike Slovenije za prestrukturi- 
ranje in privatizacijo pooblastila pri izvedbi lastninskega preo- 
blikovanja navedenih podjetij oziroma pri seznanjanju delni- 
čarjev navedenega podjetja z navedenimi ugotovitvami, če je 
do vpisa pravnih posledic lastninskega preoblikovanja že 
prišlo. 

2. NAČELA IN CILJI 

S predlaganim zakonom se želi predvsem pospešiti postopek 
lastninskega preoblikovanja tistih podjetij, pri katerih še ni 
zaključen postopek revizije uveden na podlagi 48. člena 
o lastninskem preoblikovanju podjetij ter odpraviti blokiranje 
dela revizijskega organa zaradi nespoštovanja zakonskih 
določb s strani posameznega podjetja. S prenosom družbe- 
nega kapitala tistih podjetij, ki v nasprotju z določbo 31. 
a člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju nočejo 
predložiti revizijskemu organu poročila o opravljenem revidi- 
ranju letnih računovodskih izkazov povezanih podjetij v tujini 
v skladu z izdanim sklepom revizijskega organa, na Sklad 
Republike Slovenije za razvoj se zagotavlja izvajanje nave- 
dene zakonske določbe ter upoštevanje rezultatov revizij- 
skega pregleda v postopku privatizacije navedenih podjetij. 

S predloženim zakonom se tudi daje Agenciji Republike Slo- 
venije za prestrukturiranje in privatizacijo pooblastilo za 
izvedbo lastninskega preoblikovanja tistih podjetij, pri katerih 
je ugotovljeno večje zmanjšanje vrednosti družbenega kapi- 
tala oziroma premoženja družbe po 31. 12. 1992, če se le-ta 
še niso lastninsko preoblikovala. V primeru, da so se nave- 
dena podjetja že lastninsko preoblikovala pa zakon daje 
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo pooblastilo, da zahteva sklic skupščine oziroma da sama 
skliče skupščino navedenega podjetja, na kateri bodo obrav- 
navane ugotovitve iz inšpekcijskega poročila. Zakon tudi daje 
pravico vsakemu delničarju oziroma družbeniku, da v imenu 
družbe vloži tožbo za izpodbijanje storjenih protipravnih 
dejanj in zahteva povrnitev škode oziroma vrnitev koristi, 
neupravičeno pridobljene s pravnimi dejanji iz 48. člena 
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

S predlaganimi zakonskimi rešitvami, s prenosom družbe- 
nega kapitala na Sklad Republike Slovenije za razvoj in pre- 
nosom pooblastila za izvedbo lastninskega preoblikovanja na 
Agencijo Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo so varovane pravice zaposlenih, bivših zaposlenih in 
upokojenih delavcev navedenih podjetij do udeležbe 
v postopku lastninskega preoblikovanja pod enakimi pogoji, 
omogoča pa se aktivno poseganje v samo izvedbo lastnin- 
skega preoblikovanja ter preprečevanje zlorab v navedenem 
procesu. 

S predloženim zakonom se želijo tudi zapolniti pravne praz- 
nine oziroma odpraviti eventualni dvomi pri določanju rokov 
za izvedbo lastninskega preoblikovanja oziroma izvajanju 

pooblastil na področju revizije in zaščite družbene lastnine po 
poteku splošnega roka za lastninsko preoblikovanje ter dolo- 
čanju obsega pravic, ki preidejo na Agencijo Republike Slove- 
nije za prestrukturiranje in privatizacijo pri izvedbi lastnin- 
skega preoblikovanja podjetij na podlagi zakonskih poobla- 
stil. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predloženi zakon ne bo imel finančnih posledic za proračun 
Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike 
Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slove- 
nije za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 71/ 
94) se v prvem odstavku 1. člena za drugo alineo doda nova 
tretja alinea, ki se glasi: 

»-privatizacijo pravnih oseb, ki niso zagotovile revidiranja 
letnih računovodskih izkazov povezanih družb v tujini 
v skladu z določbo četrtega odstavka 31. a člena Zakona 
o zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93, 
66/93 in 7/94) in katerih celotni družbeni kapital je na podlagi 
26. člena tega zakona prešel v last in upravljanje Sklada; 

Dosedanja tretja alinea postane četrta alinea. 

Drugi odstavek se spremeni, tako da se glasi: 

»Ta zakon ureja tudi pravice in obveznosti Agencije Repu- 
blike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo pri izbiri in 
izvedbi postopka lastninskega preoblikovanja 

- na podlagi pooblastil iz šestega odstavka 20. člena zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij in 

- v primeru suma oškodovanja družbenega kapitala oziroma 
premoženja pravne osebe v skladu z določbo 32. in 33. člena 
tega zakona.« 

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Šteje se, da je na podlagi četrtega odstavka 50. člena zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij celotni družbeni kapital 
pravnih oseb prešel na Sklad: 

- s 1.1. 1995, če je družbeni pravobranilec Republike Slove- 
nije začel postopek iz drugega odstavka 50. člena zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij pred iztekom rokov iz 
20. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, pa ni 
do izteka navedenega roka ali sklenil poravnave s tožencem 
ali ni umaknil tožbe, vložene na podlagi drugega odstavka 50. 
člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, 

- 60. dan od vložitve tožbe za razveljavitev ali ugotovitev 
ničnosti posameznih dejanj ali pogodb s strani družbenega 
pravobranilca Republike Slovenije, če je bilo revizijsko poro- 
čilo o opravljenem postopku revizije po 48. členu zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, na podlagi katerega je 
bila vložena tožba, izdano po 31.12.1994, družbeni pravobra- 
nilec Republike Slovenije pa ni do izteka šestdesetdnevnega 
roka umaknil tožbe.« 

2. člen 

V tretjem odstavku 10. člena se za besedo »druge« dodata 
besedi »in tretje«. 

3. člen 

V 13. členu se besede »druge in tretje« nadomestijo z bese- 
dami »druge, tretje in četrte«. 
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4. člen 

25. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Agencija mora vložiti predlog za vpis spremembe v sodni 
register v roku 15 dni potem, ko so za to izpolnjeni pogoji. 

Pristojno sodišče mora o vloženem predlogu odločiti v roku 
15 dni oziroma v tem roku poslati predlagatelju odredbo, 
s katero mu naloži odpravo pomanjkljivosti. 

Predlogi za vpis po tem členu se obravnavajo prednostno. 

Agenciji so za potrebe vpisa sprememb po tem členu 
dostopni podatki v vseh obstoječih zbirkah podatkov v Repu- 
bliki Sloveniji o imenih in priimkih, stalnem oziroma začas- 
nem prebivališču, državljanstvu in enotni matični številki ob- 
čana. 

Določbi drugega in tretjega odstavka tega člena veljata tudi 
pri odločanju o predlogih za vpis pravnih posledic lastnin- 
skega preoblikovanja v sodni register, vloženih na podlagi 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in predlogih za 
vpis ustanovitve ali spremembe podatkov v zvezi s pooblašče- 
nimi investicijskimi družbami.« 

5. člen 

Za III. poglavjem se doda novo IV. poglavje z naslovom: 

»IV. PRAVICE IN OBVEZNOSTI SKLADA IN AGENCIJE PRI 
PREPREČEVANJU NEPRAVILNOSTI, UGOTOVLJENIH 
V REVIZIJSKIH POSTOPKIH«. 

Za novim IV. poglavjem se doda podpoglavje »Prenos celot- 
nega družbenega kapitala v last in upravljanje Sklada« in 
naslednji novi členi, ki se glasijo: 

»26. člen 

če podjetje, kise lastninsko preoblikuje po Zakonu o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij in je 

- večinski lastnik ali ima večinske glasovalne pravice ali 
skupaj z drugimi pravnimi osebami z večinskim družbenim 
kapitalom ima večinske glasovalne pravice v pravni osebi 
s sedežem v tujini oziroma je 

- manjšinski lastnik ali ima manjšinske glasovalne pravice 
v pravni osebi s sedežem v tujini in je po pravu države, v kateri 
je sedež pravne osebe v tujini upravičen na stroške te pravne 
osebe ali na lastne stroške doseči izvedbo revidiranja računo- 
vodskih izkazov, ne predloži revizijskega poročila v skladu 
z določbo četrtega odstavka 31. a člena Zakona o zunanjetr- 
govinskem poslovanju v roku, ki ga je za predložitev navede- 
nega poročila določila Agencija Republike Slovenije za pla- 
čilni promet, nadziranje in informiranje, kot revizijski organ, 
celotni družbeni kapital navedenega podjetja preide v last in 
upravljanje Sklada z dnem dokončnosti odločbe iz 27. člena 
tega zakona. 

Pravne posledice iz prejšnjega odstavka ne nastopijo, če 
podjetje, ki se lastninsko preoblikuje po zakonu o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij in je manjšinski lastnik oziroma 
ima manjšinske glasovalne pravice v pravni osebi s sedežem 
v tujini, dokaže, da po pravu države, v kateri je sedež pravne 
osebe v tujini, ne more doseči izvedbe revidiranja računovod- 
skih izkazov v skladu z določbo 31. a člena zakona o zunanje- 
trgovinskem poslovanju. 

O obstoju izločitvenih razlogov iz prejšnjega odstavka obvesti 
pravna oseba, ki uveljavlja izločitvene razloge, Agencijo 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informi- 
ranje in ji obvezno predloži dokaz o lastniški strukturi pravne 
osebe s sedežem v tujini ter notarsko overjeno ali drugo 
verodostojno javno listino o vsebini tujega prava, iz katere 
izhaja, da po pravu navedene države ni moč zagotoviti revidi- 

ranja računovodskih izkazov pravne osebe, v kateri je oseba 
manjšinski lastnik ali ima manjšinske glasovalne pravice. 

Pravne posledice iz prvega odstavka tega člena nastopijo 
tudi, če je podjetju iz prvega odstavka tega člena z odtujitvijo 
delnic ali poslovnega deleža prenehal status lastnika oziroma 
imetnika glasovalnih pravic v pravni osebi v tujini, oziroma je 
z odtujitvijo delnic ali poslovnega deleža pridobil status manj- 
šinskega lastnika s pravicami iz drugega odstavka tega člena, 
če je delnice oziroma poslovni delež odtujil v nasprotju 
z določbo drugega odstavka 44. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. 

27. člen 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje mora o izteku roka za predložitev revizijskega 
poročila iz prvega odstavka 26. člena tega zakona ter 
o obstoju izločitvenih razlogov iz drugega odstavka 26. člena 
tega zakona obvestiti Agencijo najkasneje v petih dneh od 
izteka navedenega roka in obvestilu priložiti ustrezne listine. 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje v roku iz prejšnjega odstavka obvesti Agencijo 
tudi o obstoju transakcij iz zadnjega odstavka 26. člena tega 
zakona. 

Na podlagi prejetega obvestila iz prvega odstavka tega člena 
izda Agencija ugotovitveno odločbo, s katero ugotovi, da so 
izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 26. člena tega zakona. 

Ugotovitveno odločbo iz prejšnjega odstavka izda Agencija 
najkasneje v petih dneh od prejema obvestila iz prvega 
odstavka tega člena. 

Agencija izda ugotovitveno odločbo iz tretjega odstavka tega 
člena tudi, če ugotovi, da listine, predložene v skladu 
z določbo tretjega odstavka 26. člena tega zakona, ne dokazu- 
jejo obstoja izločitvenih razlogov iz drugega odstavka 26. 
člena tega zakona oziroma če ugotovi, da je bila s transakcijo 
iz zadnjega odstavka 26. člena tega zakona kršena določba 
44. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Glede izdaje odločb po tem členu velja določba zadnjega 
odstavka 37. člena zakona o lastninskem preoblikovanju po- 
djetij. 

28. člen 

če podjetje iz 26. člena tega zakona še ni organizirano 
v pravno organizacijski obliki Kapitalske družbe, se s preno- 
som družbenega kapitala v last in upravljanje Sklada preobli- 
kuje v delniško družbo ali v družbo z omejeno odgovornostjo. 
Za ustanovitelja delniške družbe oziroma družbe z omejeno 
odgovornostjo se šteje Sklad. Sklad tudi sprejme statut delni- 
ške družbe oziroma družbeno pogodbo v primeru družbe 
z omejeno odgovornostjo. 

Preoblikovanje podjetja iz prejšnjega odstavka se vpiše 
v sodni register. Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospo- 
darske družbe in zakona, ki ureja sodni register, se predlogu 
za vpis sprememb v sodni register priloži le odločba Agencije 
iz 27. člena tega zakona, statut oziroma družbena pogodba 
ter bilanca stanja, ki je bila predložena Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje za 
zadnje poslovno leto pred vpisom spremembe v sodni regi- 
ster. 

če je podjetje iz 26. člena tega zakona že organizirano 
v pravno organizacijski obliki družbe z omejeno odgovor- 
nostjo, se s poslovnim deležem, ki je enak deležu družbenega 
kapitala v osnovnem kapitalu družbe, kot družbenik vpiše 
v sodni register Sklad. 

Ne glede na določbe zakona, ki ureja sodni register, o osebi 
upravičeni zahtevati vpis v sodni register, vloži predlog za vpis 
spremembe iz prvega in tretjega odstavka tega člena Sklad 
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v 15 dneh od dokončnosti odločbe iz tretjega in petega 
odstavka 27. člena tega zakona. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena se osnovni kapital 
vpiše v sodni register v višini, ugotovljeni z bilanco stanja za 
zadnje poslovno leto pred vpisom spremembe v sodni regi- 
ster. 

Predlogi za vpis po tem členu se obravnavajo prednostno. 
Pristojno sodišče mora o vloženem predlogu odločiti v roku 
15 dni oziroma v tem roku poslati predlagatelju odredbo, 
s katero mu naloži odpravo pomanjkljivosti. 

Določba prejšnjega odstavka velja tudi pri odločanju o vpisih 
sprememb, nastalih na podlagi izvedenega postopka privati- 
zacije po tem zakonu. 

Skladu so za potrebe vpisa sprememb po tem členu dostopni 
podatki v vseh obstoječih zbirkah podatkov v Republiki Slove- 
niji o imenih in priimkih, stalnem oziroma začasnem prebiva- 
lišču, državljanstvu in enotni matični številki občana. 

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi pri vpisu 
sprememb, nastalih s prenosom družbenega kapitala v last in 
upravljanje Sklada na podlagi četrtega odstavka 50. člena 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

29. člen 

Sklad mora nemudoma po vpisu preoblikovanja v sodni regi- 
ster zagotoviti začetek revidiranja letnih računovodskih izka- 
zov povezanih podjetij v tujini v skladu s izdanim sklepom 
Agencije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 

Revidiranje iz prejšnjega odstavka se izvede na stroške po- 
djetja. 

30. člen 

Ugotovitve revizijskega organa, vsebovane v dokončnem revi- 
zijskem poročilu, izdelanem v skladu z določbami zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij in tega zakona, mora 
Sklad upoštevati v celoti pri določitvi vrednosti delnic 
v postopkih privatizacije po tem zakonu.« 

6. člen 

Za podpoglavjem »Prenos celotnega družbenega kapitala 
v last in upravljanje Sklada« se doda novo podpoglavje »Pra- 
vice in obveznosti Agencije« in naslednji členi, ki se glasijo: 

»31. člen 

Če revizijski organ v rednem inšpekcijskem pregledu zakoni- 
tosti razpolaganja z družbeno lastnino na podlagi pooblastil 
iz Zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94) v podjetju 
z družbenim kapitalom ugotovi, da je v podjetju po 31. 12. 
1992 prišlo do zmanjšanja družbenega kapitala oziroma pre- 
moženja podjetja večje vrednosti zaradi pravnih poslov in 
drugih pravnih dejanj, ki jih je mogoče označiti kot oškodova- 
nja družbene lastnine v skladu z določbo drugega odstavka 
48. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ob 
upoštevanju meril iz 48. a člena istega zakona, mora o svojih 
ugotovitvah takoj obvestiti Agencijo in organe pregona. 

Šteje se, da je prišlo do zmanjšanja družbenega kapitala 
oziroma premoženja večje vrednosti, če vrednost ugotovlje- 
nega oškodovanja presega tolarsko protivrednost 100.000 
ECU ali 10% vrednosti družbenega kapitala podjetja po otvori- 
tveni bilanci. 

32. člen 

Če se podjetje iz prvega odstavka 31. člena tega zakona še ni 
lastninsko preoblikovalo, preidejo pravice organov upravlja- 
nja glede izbire in izvedbe postopka preoblikovanja na Agen- 

cijo z dnem dokončnosti sklepa iz drugega odstavka tega 
člena. 

O prenosu pravic iz prejšnjega odstavka izda Agencija ugoto- 
vitveni sklep. 
Agencija izvede postopek preoblikovanja navedenega 
podjetja v skladu z določbo 23. člena tega zakona. 

33. člen 

Če je lastninsko preoblikovanje podjetja iz prvega odstavka 
31. člena tega zakona že vpisano v sodni register, ima Agen- 
cija pravico zahtevati od uprave družbe oziroma od poslovo- 
dje sklic skupščine, na kateri bo obravnavan zapisnik 
o inšpekcijskem pregledu. 

Uprava družbe oziroma poslovodja mora sklicati skupščino 
najkasneje v roku 60 dni od prejema zahteve Agencije za sklic 
skupščine. 

Če zahteva iz prejšnjega odstavka ni izpolnjena, ima Agencija 
pravico, da sama skliče skupščino. Agencija mora objaviti 
sklic skupščine najpozneje v 7 dneh po izteku roka iz prejš- 
njega odstavka. 

34. člen 

če je lastninsko preoblikovanje podjetja iz prvega odstavka 
31. člena tega zakona že vpisano v sodni register, ima vsak 
delničar oziroma družbenik pravico v imenu družbe vložiti 
tožbo, s katero po splošnih pravilih obligacijskega prava 
izpodbija pravna dejanja iz 48. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij, zaradi katerih je prišlo do zmanjšanja 
premoženja družbe, in zahteva povrnitev škode, ki je družbi 
nastala zaradi protipravnih dejanj oziroma vrnitev koristi, neu- 
pravičeno pridobljene s pravnimi dejanji iz 48. člena zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

35. člen 

V pravnih osebah, pri katerih je pravica do izbire in izvedbe 
postopka lastninskega preoblikovanja na podlagi določb 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in določb tega 
zakona prešla na Agencijo, je Agencija zakoniti zastopnik 
navedene pravne osebe za opravljanje pravnih dejanj, ki so 
potrebna za izbiro in izvedbo postopka lastninskega preobli- 
kovanja. 

Pravice organov upravljanja pri izbiri in izvedbi programa 
lastninskega preoblikovanja, ki na podlagi pooblastila iz 
šestega odstavka 20. člena zakona o lastninskem preobliko- 
vanju podjetij in pooblastil iz tega zakona preidejo na Agen- 
cijo, so zlasti: 

- pravica do sklenitve pisnega sporazuma iz prvega odstavka 
15. člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij; 

- pravica do sklenitve pogodbe o prenosu poslovno nepo- 
trebnih sredstev na Sklad oziroma na drugo pravno osebo; 

- pravica do sklenitve pogodbe iz prvega odstavka 57. a člena 
Uredbe o metodologiji za izdelavo otvoritvene bilance stanja 
(Uradni list RS, št. 24/93, 62/93, 72/93, 19/94 in 45/94); 

- sprejem programa lastninskega preoblikovanja podjetja 
oziroma njegovih sprememb in dopolnitev; 

- vse odločitve v zvezi s predhodnim finančnim in 
organizacijskim prestrukturiranjem podjetja; 

- pravica do sklenitve pogodbe o prenosu in prodaji delnic 
s Skladom; 

- pravica zahtevati odprtje privatizacijskega podračuna; 

- pravica do nakazila kupnine s privatizacijskega podračuna 
upravičenim prejemnikom; 
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- pravica do sklenitve pogodb o prenosih kapitala in sredstev 
v okviru programa lastninskega preoblikovanja (kmetijska 
zemljišča, vrelci, kamnolomi in pd.); 

- sprejem Akta o lastninskem preoblikovanju in statuta delni- 
ške družbe oziroma družbene pogodbe družbe z omejeno 
odgovornostjo; 

- pravica do imenovanja začasnega nadzornega sveta in 
začasne uprave; 

- pooblastilo za vpis pravnih posledic lastninskega preobli- 
kovanja v sodni register. 

Poleg pravic iz prejšnjega odstavka ima Agencija v primeru iz 
32. člena tega zakona pravico do sklenitve poravnave z druž- 
benim pravobranilcem Republike Slovenije glede posamez- 
nih pravnih poslov in drugih pravnih dejanj, v postopkih, ki jih 
na podlagi ugotovitev v zapisniku o opravljenem inšpekcij- 
skem pregledu začne družbeni pravobranilec Republike Slo- 
venije. 

če je pravna oseba iz prvega odstavka tega člena že organizi- 
rana v pravno organizacijski obliki kapitalske družbe in ima 
v osnovnem kapitalu družbe delež že olastninjenega kapitala, 
ima Agencija pravico prevzeti zastopanje družbenega kapitala 
v skupščini družbe. O prevzemu navedene pravice izda Agen- 
cija sklep. 

7. člen 

Za novim IV. poglavjem se doda novo V. poglavje »POOBLA- 
STILA AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PRO- 
MET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE IN DRUŽBENEGA 
PRAVOBRANILCA REPUBLIKE SLOVENIJE PO 31. 12. 1994«. 

Za novim V. poglavjem se doda podpoglavje »Agencija Repu- 
blike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje« 
in nova člena, ki se glasita: 

36. člen 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje nadaljuje z izvajanjem postopkov revizije začetih 
na podlagi četrtega odstavka 49. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij tudi po izteku splošnega roka za last- 
ninsko preoblikovanje iz 20. člena zakona o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij. 

Postopek revizije v podjetjih iz 26. člena tega zakona, začet 

pred prenosom celotnega družbenega kapitala na Sklad 
v skladu s tem zakonom, se nadaljuje ne glede na nastop 
pravnih posledic iz prvega odstavka 26. člena tega zakona. 

37. člen 

Postopek revizije po zakonu o lastninskem preoblikovanju 
podjetij se lahko uvede tudi pri pravnih osebah iz prve alinee 
prvega odstavka 1. člena tega zakona. 

Postopek revizije iz prejšnjega odstavka se opravi za čas od 
1.1.1990 do sklenitve pogodbe o prenosu družbenega kapi- 
tala na Sklad. 
Ugotovitve revizijskega organa vsebovane v dokončnem revi- 
zijskem poročilu mora Sklad upoštevati v celoti pri določitvi 
vrednosti delnic v postopku privatizacije po tem zakonu." 

8. člen 

Za podpoglavjem »Agencija Republike Slovenije za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje« se doda novo podpo- 
glavje »Družbeni pravobranilec Republike Slovenije« in novi 
člen, ki se glasi: 

»38. člen 

Pooblastila iz drugega odstavka 50. člena Zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij ima družbeni pravobranilec 
Republike Slovenije tudi po izteku splošnega roka za lastnin- 
sko preoblikovanje podjetij iz 20. člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij. 

Ne glede na nastop pravnih posledic iz četrtega odstavka 50. 
člena zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in prvega 
odstavka 26. člena tega zakona, ima družbeni pravobranilec 
Republike Slovenije pravico in je dolžan začeti oziroma nada- 
ljevati s postopki iz drugega odstavka 50. člena zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij.« 

9. člen 

Dosedanje IV. poglavje postane VI. poglavje. 

Dosedanji 26. člen postane 39. člen. 

10. člen 

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

K 1. členu 
Predložena dopolnitev določb prvega in drugega odstavka 1. 
člena zakona predstavlja uskladitev navedene temeljne 
določbe s predlagano razširitvijo področja, ki naj ga ureja 
zakon, na privatizacijo tistih pravnih oseb, ki niso zagotovile 
revidiranja letnih računovodskih izkazov povezanih družb 
v tujini in katerih celotni družbeni kapital je po predlaganem 
zakonu prešel na Sklad Republike Slovenije za razvoj, ter na 
pooblastila Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje 
in privatizacijo v primeru ugotovitve oškodovanja družbenega 
kapitala oziroma premoženja podjetja po 31.12.1992. 

S predloženim novim tretjim odstavkom se precizirajo datumi 
prehoda družbenega kapitala na Sklad Republike Slovenije za 
razvoj na podlagi četrtega odstavka 50. člena zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij po izteku splošnega roka za 
lastninsko preoblikovanje podjetij, torej po 31.12.1994. 

K 2. In 3. členu 
Gre za redakcijsko uskladite s predlaganim prvim členom 
predloga zakona. 

K 4. členu 
S predloženim členom se ureja postopek vpisa pravnih posle- 
dic lastninskega preoblikovanja podjetij, ki jih na podlagi 
pooblastila izvaja Agencija Republike Slovenije za prestruktu- 
riranje in privatizacijo v sodni register. S predlagano spre- 
membo navedenega člena se predvsem določa prednostno1 

obravnavanje predlogov za vpis pravnih posledic lastnin- 
skega preoblikovanja v sodni register. 

K S. členu 
S predloženim 26. členom se urejajo pravne posledice nespo- 
štovanja zakonske določbe o predložitvi poročila o opravlje- 
nem revidiranju letnih računovodskih izkazov povezanih 
podjetij v tujini revizijskemu organu. Pod pogoji določenimi 
v navedenem členu celotni družbeni kapital navedenih podje- 
tij preide v last in upravljanje Sklada Republike Slovenije za 
razvoj. Predlagani člen tudi določa izjeme od navedene 
splošne določbe. 

S predloženim 27. se urejajo pooblastila za izdajo ugotovi- 
tvene odločbe o izpolnjevanju pogojev za prenos družbenega 
kapitala na Sklad Republike Slovenije za razvoj. 
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S predloženim 28 členom se ureja vpis pravnih posledic 
prenosa družbenega kapitala na Sklad Republike Slovenije za 
razvoj v sodni register. 

S predloženim 29. členom se določa obveznost Sklada Repu- 
blike Slovenije za razvoj, da zagotovi začetek revidiranja let- 
nih računovodskih izkazov povezanih podjetij v tujini, s pred- 
loženim 30. členom pa se določa obveznost Sklada, da upo- 
števa ugotovitve iz revizijskega poročila pri določitvi vredno- 
sti delnic navedenih pravnih oseb v postopkih privatizacije po 
tem zakonu. 

K 6. členu 
S predloženim podpoglavjem se urejajo pravice in obveznosti 
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo v primeru ugotovitve oškodovanja družbenega kapitala 
oziroma premoženja podjetja po 31.12. 1992. 

S predloženim 31. in 32. filenom se določajo pooblastila 
Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo v primeru ugotovitve oškodovanja družbenega kapitala 
oziroma premoženja podjetja po 31.12.1992, če tako oškodo- 
vanje ugotovi revizijski organ v rednem inšpekcijskem pre- 
gledu. Pravice organa upravljanja pri izvedbi lastninskega 
preoblikovan/a v navedenem primeru preidejo na Agencijo 
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo. 

V primeru, da se je navedeno podjetje že lastninsko preobli- 
kovalo, se s predloženo določbo 33. člena daje pooblastilo 
Agenciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 
cijo, da zahteva sklic skupščine oziroma, da sama skliče 
skupščino navedenega podjetja z namenom seznanitve delni- 
čarjev z ugotovitvami iz zapisnika o opravljenem inšpekcij- 
skem pregledu. 

S predloženim 34. členom pa se daje pravica vsem delničar- 
jem oziroma družbenikom, da v imenu družbe vložijo tožbo 
ter zahtevajo povrnitev škode, ki je družbi nastala s protiv- 
pravnimi dejanji oziroma povrnitev koristi, ki je bila neupravi- 
čeno pridobljena s pravnimi dejanji iz 48. člena zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij. 

S predloženim 35. členom pa se natančneje določa, katere 

pravice organa upravljanja pri izvedbi lastninskega preobliko- 
vanja na podlagi pooblastil iz 20 člena zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij in pooblastil iz tega zakona preidejo 
na Agencijo Republike Slovenije za prestrukturiranje in priva- 
tizacijo. 

Poleg navedenih pravic ima Agencija Republike Slovenije za 
prestrukturiranje in privatizacijo tudi pravico sklepati porav- 
navo z družbenim pravobranilcem Republike Slovenije v pri- 
merih oškodovanja družbenega kapitala oziroma premoženja 
podjetja ugotovljenega v rednih inšpekcijskih pregledih. 

K 7. členu 
S predloženim 36. členom se daje pooblastilo Agenciji Repu- 
blike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, 
da kot revizijski organ nadaljuje s postopki revizije po zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij tudi po izteku sploš- 
nega roka za lastninsko preoblikovanje oziroma po prenosu 
družbenega kapitala v last in upravljanje Sklada. 

S predloženim 37. členom se daje pooblastilo Agenciji za 
plačilni promet, nadziranje in informiranje, da opravi revizijo 
po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij tudi 
v podjetjih, ki so svoj družbeni kapital s pogodbo prenesla na 
Sklad Republike Slovenije za razvoj pred uveljavitvijo Zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, in sicer za čas od 
1.1.1990 do podpisa pogodbe o prenosu družbenega kapitala 
na Sklad. 

K 8. členu 
S predloženim 38. členom se daje pooblastilo družbenemu 
pravobranilcu Republike Slovenije, da nadaljuje z izvajanjem 
pooblastil na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij tudi po 31.12. 1994 oziroma po prenosu družbenega 
kapitala na Sklad Republike Slovenije za razvoj. 

K 9. členu 
Gre za redakcijsko usklajevanje. 

K 10. členu 
Navedeni člen določa začetek veljavnosti predloženega za- 
kona. 

BELEŽKE: 
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BESEDILO DOLOČB ZAKONA, ZA KATERE SE PREDLAGA 
SPREMEMBA 

1. člen 

Ta zakon ureja: 

- privatizacijo pravnih oseb, ki so svoj družbeni kapital pred 
uveljavitvijo Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij 
(Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) s pogodbo prenesle na 
Sklad Republike Slovenije za razvoj (v nadaljnjem besedilu: 
Sklad) in so na dan uveljavitvega tega zakona v celoti ali delno 
v lasti Sklada; 

- privatizacijo pravnih oseb, katerih celotni družbeni kapital 
je na podlagi četrtega odstavka 50. člena zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij prešel v last in upravljanje 
Sklada; 

- privatizacijo delnic oziroma deležev v pravnih osebah, ki 
niso opravile postopka preoblikovanja v roku iz 20. člena 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in katerih last- 
nik je postal Sklad na podlagi pogodbe o prenosu delnic na 
Sklad v skladu z določbo drugega odstavka 23. člena tega 
zakona. 

Ta zakon ureja tudi obveznosti Agencije Republike Slovenije 
za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljnjem besedilu: 
Agencija) pri izvedbi postopka preoblikovanja podjetij na 
podlagi pooblastil iz šestega odstavka 20. člena zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij. 

10. člen 

Privatizacija delnic po tem zakonu se opravi z uporabo enega 
ali nekaterih od naslednjih načinov privatizacije: 

- interna razdelitev 

BELEŽKE: 

- notranji odkup 
- javna prodaja delnic 
- prenos delnic na skladbe. 

Interna razdelitev in notranji odkup sta obvezni načini privati- 
zacije po tem zakonu, če upravičenci iz 12. in 16. člena tega 
zakona v predpisanem roku sprejmejo ponudbo Sklada 
o odkupu delnic v okviru interne razdelitve oziroma notra- 
njega odkupa. 

Prenos delnic na sklade je obvezen način privatizacije po tem 
zakonu, če gre za privatizacijo pravnih oseb iz druge alinee 
prvega odstavka 1. člena tega zakona. 

13. člen 

V primeru privatizacije pravnih oseb iz druge in tretje alinee 
prvega odstavka 1. člena tega zakona se rok 30 dni iz prvega 
odstavka 12. člena tega zakona šteje od dneva, ko je upravni 
odbor Sklada sprejel sklep o privatizaciji pravne osebe po tem 
zakonu. 

25. člen 

Sklad oziroma Agencija mora vložiti predlog za vpis spre- 
membe v sodni register najkasneje v roku 30 dni po opravlje- 
nem postopku privatizacije oziroma preoblikovanja. 

Pristojno sodišče mora o vloženem predlogu iz prejšnjega 
odstavka odločiti najkasneje v roku 30 dni po prejemu popol- 
nega predloga. 

Določba drugega odstavka tega člena velja tudi pri odločanju 
o predlogih za vpis pravnih posledic lastninskega preobliko- 
vanja v sodni register, vloženih na podlagi zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju in predlogih za vpis ustanovitve ali spre- 
memb podatkov v zvezi s pooblaščenimi investicijskimi druž- 
bami. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 AGENCIJI RS ZA PLAČILNI 

PROMET, NADZIRANJE IN 

INFORMIRANJE 

- EPA 1180 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 7. julija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O AGENCIJI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku za 34. sejo Državnega zbora Republike 
Slovenije dne 18. 7. 1995. 

Sprejem predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje po hitrem postopku je potreben 
zaradi uskladitve zakona z odločbo Ustavnega sodišča 

(Uradni list RS, št. 18/95) in zaradi nujne spremembe na 
področju plačevanja s čeki. 

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

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Boris KOVAČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance. 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

1. V letu 1994 je bil sprejet zakon o Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
(Uradni list RS, št. 48/94; v nadaljnjem besedilu: ZAPPNI), 
s katerim je bil urejen položaj, naloge ter pravice in odgovor- 
nost Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadzira- 
nje in informiranje. 

Z uveljavitvijo ZAPPNI se je prenehala uporabljati bivša 
zvezna zakonodaja o službi družbenega knjigovodstva ter 
finančnem poslovanju. Hkrati je prenehal veljati tudi zakon 
o službi družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki 
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 1/85). 

V ZAPPNI je bil določen status agencije kot javnega zavoda za 
opravljanje nalog plačilnega prometa v državi, davčnega nad- 
ziranja, statistike kot dela nacionalnega programa statističnih 
raziskovanj, informiranja, drugega nadziranja v skladu z zako- 
nom, revidiranja lastninskega preoblikovanja pravnih oseb in 
za druge naloge po posebnih predpisih in na njih temelječi 
pogodbi. Za opravljanje del in nalog je bila agencija odgo- 
vorna Vladi Republike Slovenije. Hkrati je bilo v 73. členu 
ZAPPNI navedeno, da nadzor nad izvedbo revizijskih postop- 
kov lastninskega preoblikovanja pravnih oseb izvaja Državni 
zbor Republike Slovenije. 

Na zahtevo tretjine poslancev Državnega zbora ter na pobudo 
vodilnih in pooblaščenih delavcev agencije je Ustavno 
sodišče sprejelo pobudo za oceno ustavnosti ZAPPNI in odlo- 
čilo, da se v ZAPPNI razveljavijo določbe 2. člena zakona, ki 
agencijo opredeljujejo kot javni'zavod, prvi in drugi odstavek 
5. člena, 63. člen, šesti, sedmi in osmi odstavek 72. člena, 
četrti odstavek 73. člena; v prvem in drugem odstavku 64. 
člena, tretjem in četrtem 65. člena, 66. členu, prvem in dru- 
gem odstavku 68. člena in tretjem odstavku 77. člena pa tiste 
določbe, s katerimi so pristojnosti ZAPPNI dane njenemu 
svetu ali se zahteva soglasje Vlade. 

Glede na to, da so bile z odločbo Ustavnega sodišča (Uradni 
list RS, št. 18/95) razveljavljene določbe zakona, ki nepo- 
sredno določajo status agencije, je potrebno zakon dopolniti 
in spremeniti tako, da bo na novo razrešil vprašanja statusa. 

2. Spremenjenim razmeram v gospodarskem sistemu je 
potrebno prilagoditi tudi obstoječi plačilni sistem. Plačilni 
promet bodo v bodoče v celoti opravljale banke. V tem smislu 
je potrebno v ZAPPNI določiti rok, ko se tovrstni posli začnejo 
opravljati v bankah. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

1. S spremembami in dopolnitvami ZAPPNI naj bi se uredil 
status agencije tako, da bi bila realizirana odločba Ustavnega 
sodišča, po kateri revidiranje lastninskega preoblikovanja 
podjetij in preverjanje zakonitosti in pravilnosti izvajanja 

15 poročevalec, št. 33 



predpisov pri podjetjih v družbeni lastnini ne more opravljati 
pravna oseba, ki je odgovorna vladi, temveč le statusno tako 
oblikovana pravna oseba, podobna Računskemu sodišču, ki 
je odgovorna le Državnemu zboru. 

Prav tako je potrebno oblikovati javni zavod za opravljanje 
plačilnega prometa, ki dejansko opravlja poslovno funkcijo, ki 
pa se bo kasneje, v skladu s konceptom Banke Slovenije 
glede ureditve plačilnega sistema v Republiki Sloveniji, oprav- 
ljala v bankah. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Zaradi predloženih sprememb v organiziranosti Agencije, po 
kateri se bo ustanovila nova Agencija Republike Slovenije za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, se bodo 
povečali odhodki proračuna Republike Slovenije za okoli 700 
do 800 milijonov tolarjev. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št. 48/94, odločba 
Ustavnega sodišča, Uradni list RS, št. 18/95) se naslov zakona 
spremeni tako, da se glasi: 

»Zakon o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastnin- 
skega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike Slove- 
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje«. 

2. člen 

1. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Ta zakon ureja položaj, naloge ter pravice in odgovornost 
Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega pre- 
oblikovanja podjetij in položaj, naloge ter pravice in odgovor- 
nosti Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadzi- 
ranje in informiranje. 

Ta zakon ureja tudi plačilni promet v državi in način plače- 
vanja.« 

3. člen 

Za 1. členom se dodajo naslov in novi 1.a do 1.i členi, ki se 
glasijo: 

»l.a AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REVIDIRANJE 
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

1.« člen 

S tem zakonom se ustanovi Agencija Republike Slovenije za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v nadaljnjem 
besedilu: Agencija za revidiranje). 

Agencija za revidiranje je pravna oseba javnega prava. 

Agencija za revidiranje opravlja naloge revidiranja lastnin- 
skega preoblikovanja podjetij v skladu in po postopkih dolo- 
čenih v zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni 
list RS, št. 55/92, 7/93, 31/93, 42/93 in 32/94) In na tem zakonu 
izdanih predpisih. 

Sedež Agencije za revidiranje je v Ljubljani. 

1.b člen 

Agencija za revidiranje ima poslovnik, ki določa organizacijo 
in poslovanje Agencije za revidiranje. 

1.C člen 

Agencija za revidiranje ima pečat, na katerem sta ime »Agen- 
cija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preobli- 
kovanja podjetij« in grb Republike Slovenije. 

1.č člen 

Agencija za revidiranje tekoče seznanja davčni organ z rezul- 
tati izvedenih revizij. 

1.d člen 

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje in davčni organ sta dolžna na zahtevo Agencije 
za revidiranje, posredovati vse podatke, potrebne za revidira- 
nje lastninskega preoblikovanja podjetij. 

1.e člen 

Agencija za revidiranje polletno poroča Državnemu zboru 
o opravljenih postopkih revidiranja lastninskega preoblikova- 
nja podjetij. 

Agencija za revidiranje enkrat letno poroča Državnemu zboru 
o svojem delu. 

1.f člen 

Sredstva za delo Agencije za revidiranje se zagotavljajo v pro- 
računu Republike Slovenije. 

Računovodske izkaze Agencije za revidiranje revidira neod- 
visni revizor, ki ga imenuje Državni zbor. 

1.g člen 

Organa Agencije za revidiranje sta svet Agencije za revidira- 
nje in direktor Agencije za revidiranje. 

1.h člen 

Svet Agencije za revidiranje ima predsednika in šest članov. 

Predsednika in šest članov imenuje Državni zbor za dobo 
štirih let. 

1.i člen 

Direktorja Agencije za revidiranje imenuje Državni zbor za 
dobo štirih let.« 

4. člen 

Za novim 1.i členom se doda nov naslov, ki se glasi: 

»l.b AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PRO- 
MET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE« 

5. člen 

2. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje 
in informiranje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je javni 
zavod. 

Sedež Agencije je v Ljubljani.« 

6. člen 

V 4. členu se v prvem odstavku črta šesta alinea. 

7. člen 

5. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Za opravljanje del in nalog iz 4. člena tega zakona je Agen- 
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cija odgovorna Vladi Republike Slovenije (v nadaljnjem bese- 
dilu: Vlada). 

B. člen 

črta se 21. člen. 

9. člen 

2a 62. členom se doda 63. člen, ki se glasi: 

»63. člen 

Organa upravljanja Agencije sta svet Agencije in generalni 
direktor Agencije. 

Svet Agencije ima predsednika in šest članov, ki so imenovani 
za dobo 4 let. 

Predsednika in tri člane Agencije imenuje vlada iz vrst neod- 
visnih strokovnjakov, tri člane imenuje Banka Slovenije. 

Agencijo vodi in zastopa generalni direktor, ki ga imenuje in 
razrešuje vlada, za dobo 4 let.« 

10. člen 

64. člen se črta. 

11. člen 

V 65. členu se dodata dva nova odstavka, ki se glasita: 

»Statut sprejme svet Agencije. 

K statutu Agencije daje soglasje vlada.« 

12. člen 

Za 65. členom se doda nov 66. člen, ki se glasi: 

»66. člen 

Svet Agencije sprejema finančni načrt in letno poročilo, 
h kateremu daje soglasje vlada.« 

13. člen 

V 68. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: 

»Plačila za opravljanje del in nalog po tem zakonu določi 
vlada s tarifo na predlog sveta Agencije.« 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

14. člen 

V 73. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

»Preverjanje zakonitosti in pravilnosti izvajanja predpisov, ki 
urejajo finančno materialno poslovanje pravnih oseb ter raz- 
polaganje z družbeno lastnino pravnih oseb, ki še niso vpi- 
sane v sodni register v skladu z 20. členom zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij, opravlja Agencija za revidi- 
ranje.« 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Naloge po prvi alinei 4. člena zakona opravlja Agencija 
najdalj do 31. decembra 1997, ko te naloge v celoti začnejo 
opravljati poslovne banke v skladu s posebnim zakonom.« 

'15. člen 

Agencija za revidiranje sprejme poslovnik v 60 dneh po uvelja- 
vitvi tega zakona. 

Agencija za revidiranje prične z delom 1. januarja 1996. 

Agencija za revidiranje prevzame od Agencije na dan 31. 12. 
1995 nedokončane postopke revizije na podlagi zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Pričeti postopki revizije iz prejšnjega odstavka se dokončajo 
v Agenciji za revidiranje po postopkih in na način določen 
v zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij in na tem 
zakonu izdanih predpisih. 

16. člen 

Vlada zagotovi materialne in tehnične pogoje za delovanje 
Agencije za revidiranje v prostorih Agencije. 

17. člen 

Delavci, ki opravljajo naloge revidiranja lastninskega preobli- 
kovanja podjetij v Agenciji postanejo s 1. januarjem 1996 
delavci Agencije za revidiranje. 

18. člen 

Agencija sprejme statut v 60 dneh po uveljavitvi zakona. 

19. člen 

Generalni direktor, namestnik generalnega direktorja, vodilni 
in pooblaščeni delavci Agencije nadaljujejo z delom do 
poteka dobe, za katero so imenovani. 

20. člen 

Od 1. januarja 1996 dalje se v naslovu »Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje« črta 
beseda »nadziranje.« 

21. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1996. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na podlagi odločbe Ustavnega sodišča so bile razveljavljene 
določbe zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje, ki se nanašajo na statusna 
vprašanja Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, 
nadziranje in informiranje (v nadaljnjem besedilu: APPNI). 
Zato so v spremembe in dopolnitve zakona predlagane reši- 
tve, ki temeljijo na razlogih za razveljavitev posameznih 
določb zakona. 

1. Izhajajoč iz nalog APPNI, določenih v 4. členu ZAPPNI, je 
predloženo, da se opravljanje nalog izvaja v različnih organi- 
zacijskih oblikah. Te organizacije pa so, upoštevaje naravo 
nalog, ki se bodo opravljale v posamezni organizaciji, odgo- 
vorne različnim vejam oblasti. 

Predloženo je, da se naloge revidiranja lastninskega preobli- 
kovanja pravnih oseb opravljajo v Agenciji Republike Slove- 
nije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, ki se 
ustanovi kot pravna oseba javnega prava, odgovorna Držav- 
nemu zboru. 

Agencija za revidiranje bo opravljala naloge revidiranja last- 
ninskega preoblikovanja v skladu in po postopkih določenih 
z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij. 

Agencijo za revidiranje upravljata svet Agencije ter direktor 

Agencije. Svet naj bi imel predsednika in šest članov, ki jih 
imenuje Državni zbor za dobo štirih let. 

Agencija bo opravljala tudi nadzor nad finančnim in material- 
nim poslovanjem pravnih oseb, ki še niso vpisane v sodni 
register v skladu z 20. členom zakona o lastninskem preobli- 
kovanju podjetij. 

2. Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje 
in informiranje bo še opravljala ostale naloge, navedene v 4. 
členu ZAPPNI, razen nalog, ki so prenešene na Agencijo za 
revidiranje. 
Agencija je javni zavod, odgovoren vladi. Skladno z zakonom 
o zavodih sta kot organ upravljanja določena svet in generalni 
direktor. Člane sveta imenujeta vlada in Banka Slovenije. 

Agencija ima statut, ki ga mora svet sprejeti v 60 dneh po 
uveljavitvi zakona. Glede na značaj zavoda, je pristojnost za 
določanje tarife dana vladi na predlog sveta. 

3. Naloge plačilnega prometa naj bi s 1. 1. 1998 pričele v celoti 
opravl/ati banke. 

V določbah, ki se nanašajo na plačilni promet je predvideno 
črtanje 21. člena, s čimer se bo omogočilo neposredno upo- 
rabljati zakon o čeku, ki določa, da se čeki vnovčujejo v breme 
računov izdajatelja čekov. 

ČLENI ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO 

1. član 

Ta zakon ureja položaj, naloge ter pravice in odgovornost 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
informiranje (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in ureja način 
plačevanja. 

2. člen 

Agencija je pravna oseba. Ime je: Agencija Republike Slove- 
nije za plačilni promet, nadziranje in informiranje. Sedež je 
v Ljubljani. 

II. NALOGE AGENCIJE 

1. Vrste nalog 

4. član 

(1) Agencija opravlja naslednje naloge: 

- plačilni promet v državi, 
- davčno nadziranje, 
- statistiko kot del nacionalnega programa statističnih razi- 
skovanj, 

- informiranje, 
- drugo nadziranje v skladu z zakonom, 
- revidiranje lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, 
- druge naloge po posebnih predpisih in na njih temelječi 
pogodbi. 

(2) Agencija ima pri opravljanju nalog iz svoje pristojnosti 
javna pooblastila, ki so ji zaupana po tem in drugem zakonu. 

(3) Generalni direktor Agencije izdaja splošne akte in metodo- 
loška navodila za izvrševanje javnih pooblastil. 

5. član 

(3) Če Agencija presodi, da posamezne ugotovitve in pojavi iz 
njene pristojnosti zahtevajo hitro ukrepanje zakonodajne in 
izvršne oblasti, obvesti o njih pristojne organe. 

21. člen 

Imetnik računov izda za prejete čeke iz tekočih računov fizič- 
nih oseb, ki so trasirani na banko in hranilnico, nalog za 
vnovčenje, s katerim vplača dnevni iztržek v čekih fizičnih 
oseb v dobro svojega računa, ki se vodi pri Agenciji. 

64. člen 

(1) Agencijo vodi in zastopa generalni direktor, v njegovi 
odsotnosti pa njegov namestnik. 

(3) Pristojnosti in odgovornost generalnega direktorja in nje- 
govega namestnika se določijo s statutom Agencije. 

65. član 

(1) Agencija ima statut. 

(2) S statutom Agencije se določa notranja organizacija, pra- 
vice, odgovornosti in obveznosti delavcev, način poslovanja 
Agencije in druga vprašanja. 

68. član 

(3) Praviloma se o višini tarife odloča ob predložitvi letnega 
poročila za preteklo leto ter finančnega načrta za tekoče leto. 

73. član 

(1) Agencija opravlja preverjanje zakonitosti in pravilnosti 
izvajanja predpisov, ki urejajo finančno-materialno poslova- 
nje pravnih oseb, ter razpolaganja z družbeno lastnino prav- 
nih oseb, dokler se te lastninsko ne preoblikujejo po zakonih 
o lastninskem preoblikovanju. 

(2) Druge naloge po posebnih predpisih in na njih temelječi 
pogodbi iz sedme alinee 4. člene tega zakona so naloge, ki jih 
je SOK opravljala na dan uveljavitve tega zakona. 

(3) Organizacijski deli Agencije, ki opravljajo naloge nadzira- 
nja, naloge plačilnega prometa in naloge statistike in informi- 
ranja, opravljajo ta dela v Agenciji, vse dokler ne bodo na 
podlagi drugih zakonov te naloge prenešene na druge institu- 
cije. 
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Predlog zakona o 

BANČNIŠTVU 

- EPA 1175 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 19. junija 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O BANČNIŠTVU. 

ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65 člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 

člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovence 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za fi- 
nance, 
- Alenka SELAK, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Barbara ŽIGON, svetovalka ministra za finance. 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO 
POTREBO PO NOVEM ZAKONU 

Veljavna ureditev, ki ureja dejavnost bank in hranilnic, je bila 
sprejeta takoj ob osamosvojitvi Republike Slovenije junija 
1991 in je v celoti ustrezala osnovnim kriterijem ureditve, kot 
je poznana v okviru Evropske unije z določenimi omejitvami, 
ki so omogočile predvsem zaščito nacionalnega interesa. 
Področje opravljanja dejavnosti bank in hranilnic, njihovo 
ustanavljanje, nadzor ter prenehanje poslovanja je v Repu- 
bliki Sloveniji sedaj urejeno z več zakoni: 

- zakon o bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-1, 38/ 
92 in 46/93), 
- zakon o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in 
hranilnic (Uradni list RS, št. 1/91-1 in 46/93), 
- zakon o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog 
v bankah in hranilnicah (Uradni list RS, št. 1/91-1), 
- delno to področje urejajo tudi zakon o Banki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 1/91-1), zakon o trgu vrednostnih papirjev in 
zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (oba 
Uradni list RS, št. 6/94). 

V času od uveljavitve zakonodaje z bančnega področja je bilo 
sprejetih več zakonov, ki posegajo na področje poslovanje 
bank in hranilnic in v obtoječo ureditev vnašajo določene 
nejasnosti glede načina uporabe posameznih zakonov ali pa 
s sistemskega vidika posamezna področja urejajo na novo. 

- Tako je bil v Uradnem listu RS, št. 30/93 objavljen zakon 
o gospodarskih družbah, ki kot splošni predpis podrobno 
opredeljuje temeljne prvine delovanja najpomembnejše 
oblike kapitalske družbe, to je delniške družbe. Hkrati pa 
zakon o gospodarskih družbah vsebuje tudi pomembne 
določbe o delnicah, ustanovitvi delniške družbe, pravnih raz- 

merjih med družbo in delničarji, organih družbe, kakor tudi 
določbe o ničnosti in spodbojnosti ter postopkih pri statusnih 
spremembah, ki jih veljavni zakon o bankah in hranilnicah rte 
vsebuje oziroma jih ureja drugače. Navedene določbe zakona 
o gospodarskih družbah bistveno dopolnjujejo obstoječo ure- 
ditev, ki v letu 1991 še ni bila poznana. Zaradi tega so sedaj 
v predlog zakona o bančništvu vključene samo potrebne 
specialne statusne določbe, ki jih zakon o gospodarskih druž- 
bah za uporabo v bankah in hranilnicah ne ureja oziroma 
zanje niso ustrezne. 

- Zakon o revidiranju (Ur. I. RS, št. 17/93) ureja revidiranje 
računovodskih izkazov pravnih oseb ter podatkov in metod, ki 
so uporabljene pri njihovem sestavljanju. Pri tem zakon 
dopušča, da posamezni specialni predpisi podrobneje dolo- 
čijo obveznost revidiranja pravne osebe, kakor tudi pogoje in 
načine, na podlagi katerih opravljajo revizijske družbe naloge 
revidiranja. 

- Na podlagi zakona o varstvu konkurence (Ur. I. RS, št. 18/ 
93) Urad za varstvo konkurence opravlja naloge, ki se nana- 
šajo na dejanja, ki v nasprotju z zakonom omejujejo konku- 
renco na trgu ali nasprotujejo dobrim poslovnim običajem pri 
nastopanju na trgu ali pa pomenijo nedovoljeno špekulacijo. 
Ker navedeni zakon ne ureja posebnosti, ki so pomembne za 
poslovanje bank in hranilnic, je ta vsebina vključena v predlog 
zakona o bančništvu. 

- Na podlagi zakona o trgu vrednostnih papirjev in zakona 
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (oba Ur. I. 
RS, št. 6/94) banke opravljajo posle z vrednostnimi papirji. 
Navedena zakona urejata način in pogoje pri opravljanju 
poslov na trgu vrednostnih papirjev, pri čemer imajo banke 
pomembno vlogo. Predlagatelj meni, da za banke in hranil- 
nice še vedno ostaja v veljavi obstoječe določilo, na podlagi 
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katerega Banka Slovenije izdaja dovoljenja za poslovanje 
bankam tudi za posle z vrednostnimi papirji. 

- Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur. I. RS, št. j 
42/93) določa načine in pogoje za sodelovanje delavcev pri 
upravljanju gospodarskih družb, ne glede na obliko lastnine, 
in zadrug. Pri tem zakon izrecno določa, da sodelovanje pri 
upravljanju uresničujejo delavci po določbah omenjenega 
zakona tudi v podjetjih, ki opravljajo gospodarske javne 
službe, ter v bankah in zavarovalnicah, če ni s posebnim 
pedpisom drugače določeno. Navedena določba omogoča, 
da so v predlog zakona vključene določbe, ki urejajo področje 
sodelovanja delavcev pri upravljanju v bankah. 

Na podlagi pozitivnih izkušenj pri izvajanju zakonov z banč- 
nega področja, izvajanju funkcije nadzora ter pridobljenih 
izkušenj pri vodenju postopkov predsanacije in sanacije 
bank, predlog zakona izboljšuje in nadgrajuje določbe 
veljavne zakonodaje na obravnavanih področjih. Glede na to, 
da so se v zadnjih letih v Republiki Sloveniji pojavile tudi nove 
vrste finančnih storitev, so tudi te vključene v predlog zakona. 

Hkrati pa predlog zakona bolj podrobno kot veljavni zakon 
vključuje smernice Evropske unije, in sicer predvsem v delu, 
ki se nanaša na izenačitev pogojev poslovanja naših bank 
doma in v tujini, krepitev konkurenčne sposobnosti in primer- 
Ijivejše izkazovanje poslovnih rezultatov bank, vse z name- 
nom zagotovitve razvoja stabilnega in konkurenčnega banč- 
nega oziroma finančnega sistema v Republiki Sloveniji. Le 
stabilen bančni sistem ter njegova prilagodljivost in konku- 
renčnost lahko v največji meri zadovolji tako uporabnike 
finančnih storitev, ki jih nudijo banke, kakor tudi interese 
lastnikov banke. Ob navedenem je predlagatelj težil k obliko- 
vanju takšnih rešitev v zakonu, ki bodo omogočile oblikovanje 
hitro prilagodljivega bančnega oziroma finančnega sistema 
na spremembe v gospodarskih pogojih in tehnologiji, ki 
v vedno večji meri razvija temeljne bančne posle v vedno bolj 
zapletene oblike finančnih storitev. Prav tako je predlagatelj 
pri oblikovanju posameznih zakonskih rešitev težil k temu, da 
bo ureditev na področju finančnih storitev nediskriminatorna. 
Poleg upoštevanja določil smernic Evropske unije predlog 
zakona tudi predvideva uporaba mednarodnih standardov 
(Baselski standardi) v izvedbenih predpisih Banke Slovenije. 
Navedeni standard za države članice Mednarodne banke za 
poravnavo s sedežem v Baslu niso zavezujoči, vendar so 
mednarodno tako uveljavljeni, da jih uporabljajo povsod po 
svetu, tudi v ZDA. Osnovni cilj baselskih standardov je obliko- 
vati minimalne enotne standarde pri opravljanju vsebinskega 
nadzora nad poslovanjem bank. 

Glede na dejstvo, da je veljavna zakonodaja sedaj urejena 
z več zakoni, predlog zakona smiselno povezuje vsebino' 
veljavnega zakona o bankah in hranilnicah, zakona o predsa- 
naciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic in 
zakona o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj zakona je urediti področje poslovanja bank in hranilnic 
v zakonu, ki bo predstavljal vsebinsko zaokroženo celoto, 
v čim večji meri upošteval ureditev, ki jo poznajo države 
Evropske unije, ter omogočil nadaljnji razvoj obstoječih bank 
in hranilnic. Le takšen pogled na način urejanja bančnea 
področja lahko zagotovi kar največjo zaščito varčevalcev in 
varnost njihovih vlog, kakor tudi stabilnost bančnega oziroma 
finančnega trga. 

Temeljne rešitve zakona so v nadaljevanju podrobneje nave- 
dene. 

Zakon izhaja iz opredelitve finančnih storitev, ki jih smejo 
opravljati banke, in s tem povezane prepovedi za druge 
pravne osebe, pri čemer opredelitev v splošnem izhaja iz 
definicije finančnih storitev, kot jo pozna Evropska unija in 
bistveno dopolnjuje veljavni zakon. Za finančno storitev po 
evropski klasifikaciji se šteje vsaka storitev finančne narave in 
vključuje bančne in druge finančne storitve ter zavarovalniške 
storitve in storitve povezane z zavarovalniško dejavnostjo. 

Obenem predlog zakona predvideva tudi prepovedno 
določbo, in sicer na način, da sme finančne storitve, ki po 
definiciji smernice niso opredeljene kot bančni posel, banka 
opravljati ali v okviru banke ali v drugi pravni osebi, ki je 
registrirana za te posle. 

Banka oziroma hranilnica pridobi dovoljenje za opravljanje 
finančnih storitev, če izpolnjuje pogoje, ki jih zakon podrob- 
neje določa, pri čemer mora izpolnjevati tudi pogoje in omeji- 
tve glede načina vodenja banke. Pri statusno organizacijskih 
vidikih mora banka in hranilnica upoštevati določbe zakona 
o gospodarskih družbah, če zakon o bančništvu ne določa 
drugače, druge veljavne zakone ter še s posebno skrbnostjo 
načela varnega in skrbnega poslovanja. Navedena načela 
širše določajo, kaj se poleg načel likvidnosti, solventnosti in 
rentabilnosti, ki so opredeljena v veljavnem zakonu, še šteje 
k načelom, ki jih banka s skrbnostjo dobrega gospodarja 
mora upoštevati pri svojem poslovanju. Ta načela se pred- 
vsem nanašajo na kvaliteto upravljanja z vsemi tveganji, ki 
lahko nastanejo iz opravljanja katerekoli finančne storitve 
v banki oziroma hranilnici. 

Predlog zakona drugače kot veljavni zakon ureja podružnice 
tujih bank. Smernice Evropske unije ločijo dva načina ureja- 
nja podružnic tujih bank. Kadar država članice unije odpira 
podružnico v drugi državi članici, ureditev ne pozna omejitev 
oziroma razlogov, zaradi katerih bi država gostiteljica prepre- 
čila odprtje podružnice. V primeru, kadar država nečlanica 
unije želi odpreti podružnico v državah unije, pa lahko država 
gostiteljica določi omejitve v smislu izpolnjevanja določenih 
določb nacionalne zakonodaje. Glede na dejstvo, da smer- 
nice omogočajo, da ima nadzorni organ bank posamezne 
države pooblastilo, da zaradi previdnostnih ukrepov, vključno 
zaradi zaščite varčevalcev ali zaradi zagotovitve varnega in 
skrbnega poslovanja podružnice ter stabilnosti nacionalnega 
finančnega sistema, določi, da mora podružnica izpolniti tudi 
pogoj v smislu kapitala, kapitalske ustreznosti, kreditnih ome- 
jitev in drugi omejitev, predlog zakona takšno pooblastilo 
vsebuje. 

Tuja banka lahko opravlja finančne storitve v Republiki Slove- 
niji preko podružnice, kadar v vlogi za dovoljenje navede 
oziroma priloži zahtevano dokumentacijo. Predlog zakona pri 
urejanju tujih podružnic odstopa od primerljive ureditve 
smernic Evropske unije, ker predlagatelj meni, da stopnja 
razvoja slovenskega bančnega sistema in obseg konkurence 
na njem še ne dovoljuje nekontroliranega vstopa tujih podruž- 
nic na način, kot ga opredeljujejo smernice za države članice 
unije. Poleg navedenega predlog predvideva tudi nadzoro- 
vano pridobivanje delnic domačih bank s strani tujcev zaradi 
že navedenih razlogov. 

Prav tako sme tuja banka preko predstavništva na območju 
Republike Slovenije predstavljati in posredovati informacije 
o dejavnosti matične banke. Predstavništvo je le organizacij- 
ski del matične banke in ni pravna oseba. Predstavništvo ne 
sme opravljati finančnih storitev ali drugih pridobitnih dejav- 
nosti. Ker je predstavništvo zelo razširjena oblika v okviru 
unije, ga predlagatelj za razliko od določb zakona o gospo- 
darskih družbah vključuje v predlog zakona. 

Bistvena vsebinska dopolnitev veljavnega zakona se nanaša 
tudi na določbo o kvalificiranem deležu, kh povzema vsebino 
smernic Evropske unije in pomeni novost v naši pravni ure- 
ditvi. 

S takšno določbo bo vzpostavljen nadzor nad strukturo bank, 
obenem pa bo omogočeno izvajanje preventive v smislu pre- 
prečitve pridobivanja deležev delničarjev, ki bi lahko z svojim 
ravnanjem negativno vplivali na varno in skrbno poslovanje 
banke in posredno ogrožali varnost vlog varčevalcev ter 
celotni finančni sistem države. Predlagatelj meni, da samo 
optimalnejša struktura delničarjev v naših bankah lahko zago- 
tovi, da bo najpomembnejši cilj poslovanja banke profitnost, 
varnost in likvidnost. Analiza obstoječe strukture lastnikov 
bank kaže na popolnoma neprimerljivo strukturo, kot je obi- 
čajna v razvitih državah. Takšna struktura je posledica prete- 
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klosti in dosežene stopnje razvoja finančnega sistema kot 
celote. Obenem bo uveljavljanje optimalnejše strukture delni- 
čarjev banke - aktivnih lastnikov tudi dolgoročen perspekti- 
ven cilj vsake banke. 

Tudi dopolnitve zakona glede opredelitve povezanih oseb 
pomenijo zelo pomembno vsebinsko spremembo veljavnega 
zakona. Povezane osebe so opredeljene širše, kot v zakonu 
o gospodarskih družbah, zaradi dejstva, ker je banka pri 
kreditiranju povezanih bank izpostavljena večjemu tveganju 
neplačila oziroma nevračilu posojenega denarja. Med pove- 
zane osebe štejejo tudi določene fizične osebe. Takšen pri- 
stop do tveganj, ki izhajajo iz povezanih oseb, poznajo tudi 
smernice Evropske unije. Le na ta način banka in hranilnica 
lahko ugotovi prikrita tveganja, ki izhajajo iz poslovanja 
s povezanimi osebami. 

Popolnoma na novo je urejeno tudi področje zavarovanja 
vlog, kjer predlagatelj v Republiki Sloveniji vzpostavlja meha- 
nizem, ki bo v primeru uvedbe stečajnega postopka v banki 
omogočil izplačilo zavarovanih vlog fizičnih oseb v tej banki, 
in sicer le do določenega zneska. Navedeni znesek je določen 
v isti višini, kot je predviden tudi v smernicah. Pri izračunu 
zavarovanih vlog fizične osebe se vse vloge seštevajo do 
zneska, ki ga predlog zakona določa kot minimum, do kate- 
rega so jih banke, ki sprejemajo vloge fizičnih oseb, dolžne 
izplačati. Pri predlaganih rešitvah je predlagatelj vključil 
določbe smernic Evropske unije v obsegu, ki ustrezajo mož- 
nostim dejanske vzpostavitve sistema zavarovanja vlog, ki se 
bo aktiviral na podlagi uvedbe stečajnega postopka v banki. 

Predlog določb o ukrepih za preprečitev nesolventnosti bank 
in hranilnic vključuje vsebino, ki se nanaša na aktivnosti, ki jih 
nadzorna institucija odredi, če banka ne izpolnjuje posamez- 
nih določil zakona. Te določbe prav tako pomenijo 
Pomembno dopolnitev veljavnega zakona. V tem delu lahko 
nadzorna institucija glede na obseg in vsebino težav v banki 
imenuje kuratorja oziroma prevzame banko v upravljanje na 
način in po postopkih, ki so v predlogu podrobneje razčle- 
njeni. 

Tako kot v veljavnem zakonu o bankah in hranilnicah so 
v predlogu zakona vsebovane rešitve, ki se navezujejo na 
področje poslovanja hranilnic, z namenom, da omogočijo 
nadaljnji razvoj hranilništva v Sloveniji ob hkratni maksimalni 
zaščiti varčevalcev v smeri, kot to velja v Evropski uniji. Glede 
na predlagane določbe hranilnice poslujejo na celotnem 
območju države in opravljajo določene finančne storitve z niž- 
jim kapitalom, kot je potreben za banke. 

Tako kot v veljavnem zakonu poglavje o hranilnicah vsebuje 
tudi določbe, ki se nanašajo na hranilno kreditne službe, ki se 
tudi po predlogu zakona štejejo za hranilnice. Pri čemer za 
hranilno kreditne službe velja izjema glede roka in prilagaja- 
nja predlogu zakona in izjeme, ki izahajajo predvsem iz dej- 
stva, da hranilno kreditne službe opravljajo finančne storitve 
za ustanovitelje. 

3. MEDNARODNA PRIMERJAVA 

1- Pri pripravi zakona je predlagatelj izhajal tudi iz posamez- 
nih zakonskih rešitev, kot jih vsebujejo bančni zakoni 
s področja anglosaških držav, vzhodnoevropskih držav in 
držav, katerih pravna ureditev je še najbolj podobna ureditvi 
v Republiki Sloveniji ter držav, ki so med zadnjimi prilagajale 
bančno zakonodajo ureditvi Evropske unije. Predlagatelj je 
takšen pristop do obravnave zakonodaje drugih držav upora- 
bil z namenom, da bi v čim večjem obsegu vključil zakonske 
rešitve, ki so v tujini najbolj običajne, preverjene in vzpod- 
budno vplivajo na razvoj bančnega kakor tudi celotnega 
finančnega sistema posamezne države. Pri tem je predlagatelj 
Se s posebno pozornostjo proučil posamezne rešitve belgij- 
skega bančnega zakona zaradi primerljive majhnosti države 
in posebnosti, ki izhajajo iz tega, avstrijskega bančnega 
zakona, ki v največji meri vključuje smernice evropske unije 
ter madžarskega in češkega bančnega zakona z vidika rešitev 
glede pogojev za izdajo dovoljenj za poslovanje bankam in 
hranilnicam. 

2. Temeljne vsebine, ki v okviru držav Evropske unije urejajo 
področje poslovanja bank, so urejanje s smernicami Evropske 
unije, ki se nanašjo na poslovanje finančnih institucij. Smer- 
nice so najbolj splošna oblika objavljanja zakonodaje, ki se 
nanaša na finančne institucije, in so hkrati zavezujoče za 
države članice z dnem, ki je v vsaki smernici posebej naveden. 
To seveda pomeni, da jih države članice direktno ne uporab- 
ljajo, ampak so dolžne v predpisanem roku njihovo vsebino 
vključiti v nacionalno zakonodajo posamezne države. Smer- 
nice torej pomenijo minimalni pravni okvir, ki ga morajo 
države članice in zainteresirane države za pridruženo član- 
stvo upoštevati pri nacionali ureditvi posameznega področja 
in so tudi osnovni pogoj za zagotovitev čim večje usklajenosti 
pravne ureditve pri opravljanju finančnih storitev znotraj 
Evropske unije. Pri tem pa je bistveno tudi to, da posamezna 
članica lahko v nacionalni ureditvi preseže minimalni okvir, 
vendar to pomeni, da bodo domače pravne osebe v primeru 
članstva v Evropski uniji glede na tujo konkurenco pod 
neenakimi pogoji opravljale finančne storitve v tujini in doma. 
Tuja konkurenca namreč lahko v takšnem primeru opravlja 
finančne storitve pod ugodnejšimi, liberalnejšimi pogoji. 

Vsebino najpomembnejših smernic Evropske unije, ki se 
nanašajo na finančne instuticije, navajamo v nadaljevanju. 

»Prva bančna smernica« (Dir 77/780/EEC) je določila obvezen 
sistem izdaje dovoljenj in nadzora nad poslovanjem finančnih 
institucij, to je tistih institucij, ki zibrajo depozite fizičnih in 
pravnih oseb in dajejo kredite iz tako zbranih sredstev, 
z namenom vzpostavitve osnovnih minimalnih kriterijev za 
harmonizacijo. Prav tako je ta smernica že nekazala usmeritev 
bodočega urejanja tega področja v okviru Evropske unije, saj 
je njen koncept vseboval zametke, ki nakazujejo na to, da 
bodo minimalni standardi potrebni tako na področju dovo- 
ljenj kakor tudi pri določbah glede kapitala, sodelovanja nad- 
zornih institucij, principu »home country control« ter skupne 
politike do urejanja odnosov z državami izven Evropske unije. 
V tej smernici so tudi poizkušali enotno definirati pojem 
kreditne institucije za države, ki so v praksi imele zelo različno 
oblikovane finančne sisteme. V vsebini prve bančne smernice 
so vidni tudi zametki bodoče ekonomske in monetarne unije, 
kakor tudi možnost ustanavljanje finančnih organizacij 
v okviru vseh držav članic brez nacionalnih omejitev in diskri- 
minacije. 

»Druga bančna smernica« (Dir 89/646/EEC) je srce ureditve 
Evropske unije za področje bank in drugih kreditnih institucij. 
Navedena smernica je bistveno dopolnila minimalne zahteve 
urejanja poslovanja bank glede na prvo bančno smernico. 
Uveljavila je princip »home contry control« - to je princip 
nadzora, ki ga izvaja država, kjer ima banka sedež. Prav tako 
je uvedla določene enotne standarde pri opravljanju nadzora 
ter princip »single licence«, ki pomeni enotno dovoljenje za 
opravljanje finančih storitev. 

Navedene dopolnitve so dodatno omogočile harmonizacijo 
zakonodaje držav članic unije in znatno povečale stopnjo 
liberizacije pri opravljanju finančnih storitev. Doseženo raven 
harmonizacije je vzpodbudila tudi določba o minimalnih krite- 
rijih pri opravljanju nadzorne funkcije. Seveda pa vse nave- 
deno še ni omogočilo popolne harmonizacije, zato bodo 
potrebne dodatne določbe, ki bodo tudi v praksi omogočile 
izvajanje koncepta »home country control«. Na podlagi takš- 
nih določb je država, v kateri je podružnica tuje banke, pri- 
stojna samo za nadzor podružnice z monetarnega vidika, 
nadzorna institucija, kjer ima banka sedež, pa je pristojna za 
izdajo dovoljenj in nadzor banke kot celote. 

Smernica uveljavlja princip enotnega dovoljenja, na podlagi 
katerega banke lahko opravljajo finančne storitve, ki jih smer- 
nica podrobneje navaja, in odpirajo podružnice v državah 
članicah unije brez omejitev. Na podlagi te smernice so dolo- 
čeni bistveni kriteriji za pridobitev dovoljenja, kot so razpola- 
ganje z ustreznim akapitalom, imenovanje najmanj dveh 
oseb, ki bodo vodile banko z ustreznimi strokovnimi izkuš- 
njami, prakso in ugledom, kakor tudi ustrezna informacijska 
podlaga ter administrativni in računovodski postopki, ki bodo 
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zagotovili pravilno izkazovanje poslovnih rezultatov. Obenem 
smernica dodatno razčlenjuje tudi minimalne pogoje za pri- 
dobitev dovoljenja, ki veljajo v celotni uniji. K pogojem spa- 
dajo tudi določbe glede minimalnega kapitala v višini 5 mio 
ECU, s katerim mora banka vedno razpolagati, ustrezno orga- 
nizirano službo notranje kontrole in revizije v banki, kakor 
tudi omejitve glede naložb bank v nefinančne pravne osebe in 
določbe o obveščanju nadzorne institucije o delničarjih s kva- 
lificirano udeležbo. Pri nadzora banbk so nadzorni organi 
držav članic dolžni sodelovati predvsem v delu, ki se nanaša 
na upravljanje z likvidnostjo in solventnostjo bank. Poleg 
navedenega ta smernica poskuša uveljaviti idejo enotnega 
trga in glede na dosedanjo ureditev pomeni zmanjševanje 
omejitev pri pretoku kapitala. Tako definirani enotni pogoji za 
pridobitev dovoljenja so povezani s konceptom smernic, ki 
uveljavlja tudi minimalne standarde na področje opravljanja 
nadzora bank. Minimalni standard pri opravljanju nadzora 
vključujejo identifikacijo obstoječih delničarjev, kakor tudi 
tistih, ki želijo pridobiti kvalificirane deleže ter nadzor naložb 
v nefinančne organizacije. Posamezni delničar pridobi kvalifi- 
ciran delež, kadar doseže ali preseže mejo 10%, 20%, 33% ali 
50% vseh delnic banke. Za pridobitev takšnih deležev posa- 
mezen delničar potrebuje dovoljenje nadzorne institucije. 
Nadzorna institucija lahko zavrne izdajo omenjenega dovolje- 
nja, če meni, da bi delničar lahko izvajal negativni vpliv na 
varno in skrbno poslovanje banke. 

Prva oziroma druga smernica Evropske unije o opravljanju 
nadzora na osnovi konsolidiranih računovodskih podatkov 
(Dir 83/350/EEC in Dir 92/30/EEC) določata, da se kreditna 
institucija, ki ima posredno ali neposredno 20% kapitalski 
delež v drugi kreditni instituciji, nadzoruje na osnovi konsoli- 
diranih podatkov. Takšen nadzor opravi enkrat letno nadzorni 
organ države, kjer ima sedež zgoraj navedena banka. V pri- 
meru, da takšan delež ali udeležba znaša med 20% in 50% 
kapitala, nadzorni organ določi, na kakšen način se opravi 
konsolidacija. Kadar pa je odstotek višji kot 50%, je konsolida- 
cija obvezna v skladu z mednarodnimi računovodskimi načeli. 

Smernica o solventnosti (Dir 89/647/EEC) določa pogoj glede 
kapitalske ustreznosti bank v višini 8% tehtane aktive banke, 
ki se izračuna kot razmerje med kapitalom in tehtano aktivo 
banke. To razmerje mora banka izračunati najmanj dvakrat 
letno. Zaradi potrebnih podatkov za izračun je vsebina nave- 
dene smernice povezana s smernico, ki določa kapital banke 
(Dir 89/299/EEC). Pri tem se knjigovodsko izkazovanje vred- 
nosti kapitala razlikuje od tako imenovanega »jamstvenega 
kapitala«, s katerim banka oziroma hranilnica jamči za svoje 
obveznosti. Prav tako se način financiranja kapitala banke 
razlikuje od načina, ki velja za ostale družbe. 

Smernica o načinih razpršitve tveganj (Dir 92/121/EEC), ki 
nastanejo iz poslovanja banke ali hranilnice, vsebuje določbe, 
katerih namen je zaradi zagotovitve večje varnosti vlog varče- 
valcev omejiti tveganja, ki nastanejo na podlagi dejanja kredi- 
tov in opravljanje drugih finančnih storitev za posameznega 
komitenta banke. Tako smernica določa veliko kreditno izpo- 
stavljenost, ki do posameznega komitenta banke ne sme 
presegati 10% kapitala banke oziroma, da skupni obseg veli- 
kih kreditov ne sme presegati 800% kapitala banke, pri čemer 
sme kreditna izpostavljenost do posameznega komitenta 
skupno znašati največ 25% kapitala banke. V izpostavljenost 
banke se ne štejejo krediti, ki so popolnoma zavarovani. 
Bistveno pri tem pa je, da banka vse navedene omejitve 
upošteva, kadar se nanašajo na posameznega komitenta 
banke ali na skupino povezanih oseb. Smernica tudi zelo 
podrobno navaja definicijo povezane osebe. O vseh velikih 
kreditnih izpostavljenostih mora banka enkrat letno obveščati 
nadzorno institucijo, pri čemer mora banka imeti izgrajene 
kontrolne mehanizme za identificiranje velikih kreditov, kakor 
tudi ustrezne administrativne in računovodske postopke, ki 
so potrebni pri tem. Navedene procedure morajo biti čimbolj 
optimalne zaradi nujnosti upravljanja s tveganji, ki nastanejo 
iz izgoraj opisanih obsegov kreditne izpostavljenosti. 

Smernica, ki ureja minimalne pogoje glede zavarovanja banč- 
nih vlog (Commision Rec. 87/63/EEC), je bila sprejeta z name- 
nom zagotovitve in povečanja varnosti vlog varčevalcev. Gre 

predvsem za vloge tistih varčevalcev, ki ne razpolagajo 
z ustreznim znanjem oziroma informacijami o kvaliteti poslo- 
vanja posamezne banke, kteri so zaupali svoje prihranke. 
Smernica predvideva minimalni znesek, do katerega morajo 
biti zavarovane vloge varčevalca pri posamezni banki. V pri- 
meru uvedbe stečaja v banki, mora biti sistem zavarovanja 
zgrajen tako, da posameznik dobi izplačano vlogo skupno pri 
posamezni banki v višini 20.000 ECU. V primeru, da sistem 
zavarovanja tega ne omogoči, bi nesolventnost posamezne 
banke izredno negativno vplivala na zaupanje v celotni bančni 
sistem in povzročila množično dviganje vlog. Zato smernica 
predvideva obveznost vključevanja bank, ki sprejemajo vloge, 
v nacionalno shemo zavarovanja ter tudi določila, katere 
vloge v shemo zavarovanja niso vključene. 

Namen smernice, ki se nanaša na računovodske izkaze bank 
in hranilnic (Dir 86/635/EEC), je vpeljati standarde, ki se nana- 
šajo na vsebino in obliko predstavitve računovodskih izkazov 
bank in hranilnic z namenom zagotovitve lažje in večje pri- 
merljivosti izkazovanja rezultatov poslovanja in finančnega 
stanja bank, kakor tudi primerljivejšo in konsistentnejšo 
prakso pri njihovi uporabi v daljšem časovnem obdobju. Prav 
tako smernica določa obveznost javnega objavljanja letnih 
računovodskih izkazov bank ter tudi konsolidiranih izkazov, 
skupaj z mnenjem revizorja na način in v skladu z nacionalno 
zakonodajo posamezne države. Banka mora navedene raču- 
novodske izkaze objaviti v državi, kjer ima sedež oziroma tudi 
tam, kjer ima podružnice. Posamezna država lahko zahteva, 
da so objave vedno v nacionalnem jeziku. 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLAGANIH REŠITEV 

Sprejem zakona o bančništvu ne bo direktno povzročil 
potrebe po dodatnih finančnih sredstvih iz državnega prora- 
čuna. Prav tako za izvajanje posameznih določil zakona ne 
bodo potrebna sredstva iz proračuna. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Ta zakon ureja pogoje za ustanovitev, poslovanje, nadzor in 
prenehanje bank in hranilnic. 

2. člen 

Banka je delniška družba, ki kot pridobitno dejavnost opravlja 
naslednje finančne storitve: 

1. sprejemanje denarnih vlog ter drugih vračljivih sredstev 
2. sklepanje posojilnih in kreditnih pogodb: 
3. odkupovanje terjatev z regresom ali brez (factoring) in 

financiranje komercialnih poslov (vključno s forfaitingom); 
4. dajanje v zakup, katerega dospelost je približno enaka 

pričakovani življenjski dobi sredstva, ki se daje v zakup, in pri 
katerem zakupnik pridobi večino koristi od uporabe sredstva 
ter prevzame celotno tveganje posla (finančni zakup); 

5. opravljanje poslov plačilnega prometa; 
6. izdajanje in upravljanje s plačilnimi instrumenti (npr. pla- 

čilne in kreditne, potovalni čeki, bančne menice); 
7. izdajanje garancij in drugih jamstev; 
8. trgovanje za svoj račun ali za račun tretjih; 
- s kratkoročnimi vrednostnimi papirji z rokom zapadlosti 

manj kot eno leto (instrumenti denarnega trga); 
- s tujimi plačilnimi sredstvi; 
- s finančnimi terminskimi pogodbami o nakupu ali prodaji 

in z enostranskimi upravičenji do nakupa in prodaje (nakupne 
in prodajne opcije); 
- z obrestnimi in tečajnimi instrumenti (svvapi). 
9. opravljanje poslov z vrednostnimi papirji, izdanimi v seriji, 

v skladu z zakoni, ki urejajo trg vrednostnih papirjev; 
10. posle denarnega posredništva papirjev; 
II. upravljanje s portfeljem vrednostnih papirjev; 
12. zbiranje, analiza in posredovanje informacij o kreditoje- 
malcih; 
13. storitve hrambe. 

Za opravljanje finančnih storitev iz prvega odstavka tega 
člena mora banka pridobiti dovoljenje Banke Slovenije. 
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3. člen 

Banka, ki ima posredno ali neposredno v lasti več kot 10% 
celotnega števila delnic oziroma poslovnih deležev gospodar- 
ske družbe, ki opravlja posle faktoringa, finančnega zakupa, 
posle z vrednostnimi papirji ter posle nakupa in prodaje 
nepremičnin, ne sme sama opravljati navedenih poslov. 

4. člen 

Za banke se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih 
družbah, če ni s tem zakonom drugače določeno. 

5. člen 

Najnižji znesek osnovnega kapitala za banko je 680 milijonov 
tolarjev. 
Banka Slovenije lahko ob izdaji dovoljenja banki določi višji 
osnovni kapital, kot je določen v prvem odstavku tega člena, 
glede na vrsto finančnih storitev in področje opravljanja de- 
javnosti. 

Pogoje in način določanja višjega kapitala iz drugega 
odstavka predpiše Banka Slovenije. 

6. člen 

Banka lahko izda le imenske delnice, ki se lahko vplačajo 
samo v denarju. 

Banka lahko izda največ tretjino delnic brez glasovalne pra- 
vice od skupno izdanih delnic. 

II. ORGAN BANKE 
7. člen 

Organi banke so: uprava, nadzorni svet in skupščina. 

8. člen 

Banko vodi uprava v dobro družbe samostojno in na lastno 
odgovornost. 

Uprava mora imeti najmanj dva člana, ki banko skupaj zasto- 
pata in predstavljata v pravnem prometu. 

Člani uprave morajo biti v banki v stalnem delovnem razmerju 
za poln delovni čas. 

9. člen 

Člani uprave banke morajo biti strokovno usposobljeni za 
vodenje banke. 

Šteje se, da je kandidat za člana uprave strokovno usposob- 
ljen, če ima ustrezno visokošolsko izobrazbo, najmanj pet- 
letne uspešne izkušnje v poslovodnih organih finančnih orga- 
nizacij ali pa je bil član nadzornega sveta v finančnih organi- 
zacijah, najmanj pet let. 

Oseba, ki je predlagana za novega člana uprave banke, mora 
pridobiti predhodno soglasje Banke Slovenije. 

Banka Slovenije odloči o izdaji soglasja iz prejšnjega 
odstavka najkasneje v roku 3 mesecev od prejema vloge. 
Vlogi je potrebno priložiti listine in dokazila o strokovni uspo- 
sobljenosti kandidata. 

V postopku izdaje dovoljenja za opravljanje poslov banke ter 
pri izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka lahko Banka Slove- 
nije ugotavlja strokovno usposobljenost kandidata za člana 
uprave bake na podlagi razgovora s kandidatom. 

10. člen 

Prokuristi banke ter delničarji ali pooblaščenci družb, v kate- 
rih je banka neposredno ali posredno udeležena z več kot 5% 

upravljalskim ali lastniškim deležem, ne smejo biti člani nad- 
zornega sveta banke. 

Število predstavnikov delavcev v nadzornem svetu banke je 
največ ena petina njegovih članov. 

11. člen 

Skupščino je treba sklicati, če delničarji banke, katerih skupni 
deleži delnic dosegajo najmanj 10% osnovnega kapitala, 
pisno zahtevajo sklic skupščine in navedejo namen in razloge 
zanj. 

III. OPRAVLJANJE FINANČNIH STORITEV 
1. PRIDOBITEV DOVOUENJA 

12. člen 

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih storitev (v 
nadaljevanju: dovoljenje) mora vsebovati: 

1. statut; 
2. vrsto finančnih storitev, za katere se zahteva dovoljenje; 
3. poslovni načrt za prihodnja tri leta, iz katerega je razvidna 
vrsta načrtovanih poslov, temu ustrezna organizacijska 
zgradba banke, kadrovska zasedba, računovodski postopki 
ter postopki notranje kontrole, potrebni za uresničitev poslov- 
nega načrta; 
4. seznam in podatke o delničarjih; 
5. podatke o medsebojnih neposrednih in posrednih kapital- 
skih, upravljalskih, poslovnih ter sorodstvenih povezavah 
med delničarji do 2. dednega reda in podatke o sestavi more- 
bitne bančne in finančne skupine; 
6. sklep o imenovanju vsaj dveh kandidatov za člana uprave 
in podatke o njihovi strokovni usposobljenosti za vodenje 
banke; 
7. druge podatke in listine, s katerimi se dokazuje, da banka 
izpolnjuje pogoje za opravljanje finančnih storitev. 

13. člen 

Banka Slovenije z odločbo odloči o vlogi za dovoljenja naj- 
kasneje v 12 mesecih od prejema popolne vloge za izdajo 
dovoljenja. 

Odločba iz prejšnjega odstavka je dokončna v upravnem 
postopku. 

14. člen 

Banka Slovenije lahko zavrne izdajo dovoljenja: 

1. če iz statuta in ostale dokumentacije izhaja, da banka ni 
organizirana v skladu z določili zakona; 
2. če iz statuta in druge dokumentacije izhaja, da ni zagotov- 
ljen potrebni kapital za poslovanje ter drugi pogoji za poslo- 
vanje bank, določeni s tem zakonom, in predpisi, izdanimi na 
njegovi podlagi; 
3. če iz dokumentacije in drugih znanih okoliščin izhaja, da 
banka kadrovsko, organizacijsko in tehnično ne bo sposobna 
opravljati v poslovnem načrtu predvidenega obsega finančnih 
storitev; 
4. če uprava ni sestavljena vsaj iz dveh članov, ki sta stro- 
kovno usposobljena in ki zastopata banko v pravnem prometu 
in ki sta z banko v stalnem delovnem razmerju, pri čemer vsaj 
eden od članov uprave obvlada slovenski jezik in ima stalno 
prebivališče v Republiki Sloveniji; 
5. če člani uprave niso strokovno usposobljeni za vodenje 
banke; 
6. če iz kapitalskih, upravljalskih, poslovnih ali sorodstvenih 
povezav med delničarji izhaja, da organi banke ne bodo mogli 
samostojno in neodvisno odločati o poslovanju v dobro 
banke; 
7. če statut vsebuje določbe, ki ne morejo zagotoviti skrb- 
nega in varnega poslovanja banke oz. določbe, ki bi lahko 
onemogočile poslovanje v skladu s predpisi. 
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2. PRENEHANJE OOVOUENJA 

15. člen 

Dovoljenje preneha: 

1. če banka ne začne poslovati v 6 mesecih od izdaje dovolje- 
nja ali če se ne vpiše v sodni register v 6 mesecih od izdaje 
dovoljenja ali če preneha z opravljanjem finančnih storitev iz 
dovoljenja za več kot eno leto; 
2. z vračilom dovoljenja v pisni obliki in z dokazili o zaključe- 
nih finančnih storitvah, ki so predmet vrnjenega dovoljenja; 
3. s pravnomočnostjo odločbe o ugotovitvi pogojev za zače- 
tek stečajnega ali likvidacijskega postopka; 
4 prevzeti banki z vpisom združitve v sodni register; 
5. za opravljanje posamezne finančne storitve, če v rokih iz 1. 
točke tega člena banka ne začne oziroma preneha opravljati 
posamezne finančne storitve iz dovoljenja. 

Banka Slovenije izda ugotovitveni sklep o prenehanju dovo- 
ljenja iz prvega odstavka tega člena. 

3. ODVZEM DOVOLJENJA 

16. člen 

Banka Slovenije lahko odvzame dovoljenje: 

1. če je bilo dovoljenje pridobljeno z navedbo neresničnih 
podatkov; 
2. če v banki nastopijo dejstva, zaradi katerih bi se lahko 
zavrnilo izdajo dovoljenja; 
3. če banka v roku, ki ga določi Banka Slovenije in ki ne sme 
biti krajši od 3 mesecev, ne imenuje novega člana uprave 
v skladu z drugim odstavkom 8. člena tega zakona, če je to 
postalo nujno zaradi odsotnosti člena uprave; 
4. če banka ne omogoči izvajanje nadzora ali če se nadzoru 
izogiba; 
5. če banka ne izvršuje obveznosti iz zavarovanja vlog; 
6. če banka kljub opozorilu in sprejetim ukrepom Banke 
Slovenije ponovno krši načela varnega in skrbnega poslova- 
nja oziroma ne izvrši sklepov Banke Slovenije o odpravi 
ugotovljenih nepravilnosti. 

Na podlagi pravnomočne odločbe o odvzemu dovoljenja se 
začne postopek za likvidacijo banke. 

4. VPIS V SODNI REGISTER 

17. člen 

Banka mora za vpis dejavnosti v sodni register predlogu za 
vpis v sodni register poleg listin po določbah zakona o gospo- 
darskih družbah in zakona o vpisu v sodni register priložiti 
tudi dovoljenje za opravljanje finančnih storitev po tem za- 
konu. 

IV. ZDRUŽITEV BANKE 

18. člen 

Za združitev dveh ali več bank je potrebno dovoljenje Banke 
Slovenije. Banka Slovenije izda dovoljenje, po predhodnem 
soglasju Urada za varstvo konkurence, na podlagi stopnje 
tržne koncentracije in prevladujočega tržnega deleža banke. 
O izdaji dovoljenja Banka Slovenije odloči najkasneje 
v 3 mesecih po prejemu popolne dokumentacije. 

Če Urad do poteka roka ne izda soglasja se šteje, da je bilo 
soglasje izdano. 

Za izdajo dovoljenja iz prejšnjega odstavka se smiselno upo- 
rabljajo določbe 12. in 14. člena tega zakona. 

V. PODRUŽNICA IN PREDSTAVNIŠTVO 

1. PODRUŽNICA TUJE BANKE 

19. člen 

Tuja banka lahko opravlja finančne storitve iz 2. člena tega 
zakona preko podružnice. 

V nazivu firme podružnice mora biti navedeno ime Slovenija. 

20. člen 

Podružnica tuje banke začne opravljati finančne storitve iz 2. 
člena tega zakona na podlagi dovoljenja Banke Slovenije. 

Vloga za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora 
vsebovati: 

1. vrsto finančnih storitev, za katere se zahteva dovoljenje; 
2. podatke o pravni obliki in sedežu matične banke ter statut 
in pravila poslovanja; 
3. podatke o finančnih storitvah tuje banke in krajih, kjer te 
posle opravlja; 
4. tri zadnja revidirana poslovna poročila matične banke; 
5. imena fizičnih oseb, ki bodo vodile podružnico; 
6. pogodbo o medsebojnih odnosih med matično banko in 
podružnico; 
7. garancijsko izjavo tuje banke, ki je ustanovitelj podružnice, 
s katero neomejeno in na prvi poziv jamči za vse obveznosti, 
ki nastanejo s poslovanjem podružnice; 
8. pisno izjavo institucije, ki je pristojna za nadzor bank 
v državi, v kateri ima sedež banka, ki ustanavlja podružnico, 
da bo Banki Slovenije na njeno zahtevo posredovala podatke 
o tuji banki. 

Za odločitev o izdaji dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, 
prenehanje in odvzem dovoljenja podružnici tuje banke ter 
vpis v sodni register se smiselno uporabljajo določbe 13. do 
17. člena tega zakona. 

2. PREDSTAVNIŠTVO TUJE BANKE 

21. člen 

Tuja banka lahko predstavlja in posreduje informacije 
o dejavnosti tuje banke preko predstavništva kot organizacij- 
skega dela tuje banke. 

Predstavništvo ni pravna oseba. 

Predstavništvo tuje banke ne sme opravljati finančnih storitev 
iz 2. člena tega zakona oziroma drugih pridobitnih dejavnosti. 

22. člen 

Za ustanovitev predstavništva je potrebno dovoljenje Banke 
Slovenije. 

Vloga za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena mora 
vsebovati: 

1. podatke o pravni obliki in sedežu matične banke ter statut 
in pravila poslovanja; 
2. podatke o finančnih storitvah tuje banke in krajih, kjer te 
posle opravlja; 
3. tri zadnja revidirana poslovna poročila matične banke; 
4. imena fizičnih oseb, ki bodo vodile predstavništvo; 
5. pogodba o medsebojnih odnosih med matično banko in 
predstavništvom. 

Banka Slovenije odloči o izdaji dovoljenja za ustanovitev 
predstavništva tuje banke najkasneje v 30 dneh od prejema 
popolne vloge. 
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Banka Slovenije vodi register predstavništev. Predstavništva 
in pooblastila v pravnem prometu se vpišejo v sodni register 
na podlagi dovoljenja Banke Slovenije. 

3. PODRUŽNICA BANKE V TUJINI 

23. člen 

Banka s sedežem v Republiki Sloveniji lahko odpre podruž- 
nico v tujini z dovoljenjem Banke Slovenije. 

Banka Slovenije odloči o izdaji dovoljenja iz prejšnjega 
odstavka najkasneje v 3 mesecih po prejemu popolne vloge. 

Pogoje in postopek za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka 
tega člena ter listine, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja, 
določi Banka Slovenije. 

VI. NAČELA VARNEGA IN SKRBNEGA POSLOVANJA 

1. SPLOŠNO 

24. člen 

Člani uprave in nadzornega sveta banke morajo pri vodenju 
poslov ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja, varovati 
poslovno skrivnost banke in skrbeti, da banka posluje 
v skladu z načeli varnega in skrbnega poslovanja. 

Pri vodenju poslov morajo člani uprave in nadzornega sveta 
zagotoviti predvsem, da banka razpolaga z ustrezno višino 
kapitala in dosega predpisano kapitalsko ustreznost, da so 
naložbe in obveznosti razvrščene po njihovi zapadlosti, da so 
aktivne bilančne in zunajbilančne postavke tekoče razvrščene 
po tveganosti, da so izpolnjene določbe o kreditni izpostavlje- 
nosti. Pri tem morajo tudi skrbeti, da banka vodi poslovne 
knjige v skladu z računovodskimi in finančnimi standardi ter 
načeli, da je organizirana služba notranje kontrole in zagoto- 
viti, da pooblaščeni revizor preveri poslovno poročilo v pred- 
pisanem roku. 

2. KAPITAL BANKE IN KAPITALSKA USTREZNOST 

2.1. KAPITAL BANKE 

25. člen 

Kapital banke sestavljajo lastni viri sredstev, ki so brezpo- 
gojno nevračljivi in so v celoti in takoj na razpolago za 
pokrivanje rednih ali izrednih obveznosti ter izgub banke in 
izplačljivi šele, ko so izpolnjene vse druge obveznosti bank. 

V kapital banke se všteva: vplačan osnovni kapital, rezerve 
oblikovane iz dobička, splošne rezervacije do določene 
višine, nerazporejen dobiček iz preteklih let, drugi dolgoročni 
viri sredstev, ki izpolnjujejo značilnosti, določene s sklepom 
Banke Slovenije, med letom pa še del tekočega dobička. 

Kapital banke se deli na temeljni in dodatni kapital, pri čemer 
dodatni kapital znaša največ 50% kapitala banke. Če dodatni 
kapital presega ta znesek, se ne všteva v kapital. 

Temeljni kapital banke so predvsem vplačane navadne in 
nekumulativne prednostne delnice ter rezerve banke, nastale 
z razporeditvijo dobička. 

V dodatni kapital banke se štejejo splošne rezervacije in drugi 
dolgoročni viri sredstev, ki izpolnjujejo posebne pogoje po 
sklepu Banke Slovenije. 

Banka mora vedno imeti kapital najmanj v višini zneska, ki je 
določen v 5. členu tega zakona, oziroma kapital, ki ga določi 
Banka Slovenije glede na vrsto finančnih storitev iz 2. člena 
tega zakona, za katere je banka pridobila dovoljenje. 

Višino in podrobnejše lastnosti posameznih postavk ter izra- 
čun kapitala predpiše Banka Slovenije, v mejah kot jih dolo- 
čajo mednarodni standardi. 

2.2. KAPITALSKA USTREZNOST 

26. člen 

Kapitalska ustreznost banke je razmerje med kapitalom in 
tehtano aktivo banke, ki mora znašati najmanj 8%. 

Tehtana aktiva iz prejšnjega odstavka je seštevek knjigovod- 
skih stanj vseh aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk, 
zmanjšanih za oblikovane posebne rezervacije za te postavke 
in tehtane po stopnji tveganosti. 

Uteži za tehtanje posameznih aktivnih bilančnih postavk 
določi Banka Slovenije v mejah, kot jih določajo mednarodni 
standardi. 

Zunajbilančne postavke se za namen izračuna tehtane aktive 
v skladu z drugim odstavkom tega člena pretvorijo v bilančne 
z uporabo konverzijskih faktorjev ki jih Banka Slovenije 
določi v mejah, kot jih določajo mednarodni standardi. 

27. člen 

Banka izračuna višino kapitala in kapitalsko ustreznost naj- 
manj dvakrat letno po stanju sredstev in obveznsoti do virov 
sredstev na dan 30. 6. in 31. 12. 

3. KREDITNA IZPOSTAVLJENOST 
28. člen 

Banka najmanj četrtletno razvrsti aktivne bilančne in zunajbi- 
lančne postavke po tveganosti ter izračuna potrebne rezerva- 
cije. 

Postavke iz prvega odstavka tega člena banka razvrsti v sku- 
pine A, B, C, D in E glede na boniteto komitenta in kvaliteto 
zavarovanja terjatve, s tem, da upošteva objektivna in subjek- 
tivna merila razvrščanja. 

Podrobnejši način razvrščanja postavk iz prvega in drugega 
odstavka tega člena določi Banka Slovenije. 

29. člen 

Kreditna izpostavljenost banke do posameznega komitenta je 
vsota vseh kreditov, naložb v vrednostne papirje in kapitalske 
deleže, drugih terjatev, garancij in drugih jamstev, potencial- 
nih in prevzetih obveznosti do komitenta, če niso zavarovane 
z denarno vlogo, vrednostnimi papirji, ki jih izda oziroma za 
katere jamči Republika Slovenije ali Banka Slovenije ali prvo- 
vrstno jamstvo Republike Slovenije ali nepreklicno garancijo 
banke s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Za posameznega komitenta iz prvega odstavka tega člena se 
štejejo tudi dve ali več oseb, ki so povezane osebe po tem 
zakonu. 

Velika kreditna izpostavljenost je kreditna izpostavljenost 
banke do posameznega komitenta, ki presega 10% kapitala 
banke. 

Za vzpostavitev terjatev in potencialnih obveznosti, s katerimi 
bi skupna kreditna izpostavljenost banke do komitenta prese- 
gla odstotek iz tretjega odstavka tega člena, je potrebna 
vsakokratna predhodna soglasna odločitev nadzornega 
sveta. 

Skupna vsota vseh velikih kreditnih izpostavljenosti ne sme 
presegati 800% kapitala banke. 

Kreditna izpostavljenost banke do posameznega komitenta 
ne sme presegati 25% kapitala banke. 
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Kreditna izpostavljenost banke do posameznega delničarja 
banke in z njim posredno in neposredno povezanih oseb ne 
sme presegati 3% kapitala banke. 

Za vzpostavitev posamezne terjatve ali potencialne oziroma 
prevzete obveznosti, s katerimi bi kreditna izpostavljenost 
banke do delničarja banke presegla 1% kapitala banke, je 
potrebna vsakokratna predhodna soglasna odločitev nadzor- 
nega sveta. 

30. člen 

Pred odobritvijo vsakega kredita oziroma pred sklenitvijo 
pogodbe za posle iz 29. člena tega zakona mora banka oceniti 
boniteto komitenta in ustreznost zavarovanja terjatve. Banka 
mora ves čas pogodbenega razmerja spremljati poslovanje 
komitenta in kvaliteto zavarovanja terjatve. 

Uprava banke mora z internimi akti določiti postopke za 
obvladovanje izpostavljenosti tveganjem, ki nastanejo v zvezi 
s posli iz 29. člena tega zakona in spremljati njihovo izvajanje. 

4. NALOŽBE V KAPITALSKE DELEŽE IN NEPREMIČNINE 

31. člen 

Naložbe banke v zemljišča, zgradbe, poslovno opremo in 
kapitalske deleže ne smejo presegati 60 % kapitala banke. 

Naložbe v zemljišča, zgradbe in kapitalske deleže v pravne 
osebe, ki jih banka pridobi z odstopom terjatve s pogodbo, se 
prva tri leta po pridobitvi ne štejejo za naložbe po prvem 
odstavku tega člena. 

Kapitalski delež banke v posamezni gospodarski družbi ne 
sme presegati 15% kapitala banke, razen kapitalski deleži 
v bankah in gospodarskih družbah, ki opravljajo finančne 
storitve po drugih zakonih. 

5. LIKVIDNOST 

32. člen 

Banka posluje tako, da je tekoče sposobna izplnjevati vse 
zapadle obveznosti (likvidnost). 

Banka mora dnevno razvrščati naložbe in obveznosti po nji- 
hovi zapadlosti in usklajevati njihovo rokovno strukturo ter 
organizirati finančno in likvidnostno planiranje. 

Banka Slovenije predpiše pogoje in postopek za zavarovanje 
pred tveganjem, ki lahko nastane v zvezi z likvidnostjo banke. 

6. NEIZRAVNANO STANJE POSTAVK V TUJEM DENARJU 

33. člen 

Neizravnano stanje postavk v tujem denarju je razlika med 
aktivnimi in pasivnimi bilančnimi in zunajbilančnimi postav- 
kami, ki se glasijo na tujo valuto. Neizravnano stanje postavk 
se izračunava tudi za bilančne postavke, ki glasijo na valutno 
klavzulo 

Neizravnano stanje posamezne postavke v tujem denarju pri 
posamezni banki ne sme preseči omejitev, ki jih predpiše 
Banka Slovenije. 

Če vsota bilančnih postavk, ki se glasijo na tujo valuto ali 
valutno klavzulo, ne presega zneska kapitala banke, banki ni 
potrebno ugotavljati neizravnanega stanja postavk v tujem 
denarju. 

34. člen 

Banka Slovenije predpiše postopke in pogoje za izračunava- 
nje neizravnanega stanja postavk v tujem denarju ter ukrepe 
za zavarovanje pred tveganji, ki lahko nastanejo v zvezi z nei- 
zravnanim stanjem postavk v tujem denarju. 

7. DRUGA TVEGANJA 

35. člen 

Banka Slovenije predpiše vrste tveganj in načine za zavarova- 
nje banke pred drugimi možnimi tveganji, ki izhajajo iz oprav- 
ljanja poslov banke. 

8. VARNO IN SKRBNO POSLOVANJE PODRUŽNICE TUJE 
BANKE 

36. člen 

Banka Slovenije lahko zaradi zagotovitve varnega in skrbnega 
poslovanja podružnici tuje banke za njeno poslovanje določi 
potreben dotacijski kapital, kapitalsko ustreznost iz 26. člena 
in kreditno izpostavljenost iz 29. člena. 

9. REZERVACIJE 

37. člen 

Banka mora pri opravljanju poslov zagotoviti, da so vsa tvega- 
nja, katerim je banka izpostavljena pri opravljanju poslov, 
ustrezno zavarovana in razpršena. 

Banka mora za zavarovanje pred tveganji iz prvega odstavka 
tega člena oblikovati splošne in posebne rezervacije, najmanj 
v obsegu, ki jih Banka Slovenije določi v skladu z mednarod- 
nimi standardi. 

Splošne rezervacije banka oblikuje za bodoče, še neznane 
izgube, in so prosto razpoložljive za kritje izgub, ki nastanejo 
iz katerihkoli finančih storitev, ki jih opravlja banka. 

Posebne rezervacije se oblikujejo za pričakovana tveganja in 
njihovo kritje za znane komitente. 

VII. KREDITIRANJE ČLANOV ORGANOV BANKE IN 
ZAPOSLENIH 

38. člen 

Nadzorni svet banke mora soglasno odobriti morebitne kre- 
dite. ki jih da banka naslednjim osebam: 

1. članom uprave, nadzornega sveta in prokuristom banke; 
2. osebam, ki so s člani uprave, nadzornega sveta in prokuri- 
stom banke v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti 
do drugega kolena; 
3. osebam, ki imajo delovno razmerje v banki urejeno z indivi- 
dualno pogodbo; 
4. gospodarskim družbam, v katerih imajo osebe iz prve. 
druge in tretje alinee več kot 25% kapitalski delež. 

39. člen 

Kreditne pogodbe, sklenjene v nasprotju z 38. členom tega 
zakona ali v nasprotju s splošnimi pogoji poslovanja banke in 
tarifami banke, so nične. 

40. člen 

Uprava banke na skupščini poroča o odobrenih kreditih in 
drugih terjatvah iz 38. člena tega zakona in o vsakem kreditu, 
ki presega 5% kapitala banke. 

41. člen 

Banka Slovenije lahko predpiše dodatne omejitve za kredite, 
odobrene povezanim osebam in članom organov banke. 

VIII. KVALIFICIRANI DELEŽI 

42. člen 

Za pridobitev kvalificiranega deleža v banki je potrebno dovo- 
ljenje Banke Slovenije. 
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Šteje se, da ima oseba kvalificiran delež iz prejšnjega 
odstavka, če ima posredno ali neposredno v lasti več kot 5%, 
10%, 20%, 33%, 50% ali 75% vseh delnic banke, ki zagotav- 
ljajo glasovalno pravico. 

43. člen 

Banka Slovenije odloči o izdaji dovoljenja iz 42. člena tega 
zakona najkasneje v 3 mesecih po prejemu vloge. 

Pogoje in postopek za izdajo dovoljenja iz 42. člena tega 
zakona ter listine, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenja, 
predpiše Banka Slovenije. 

44. člen 

Ne glede na določbo 42. člena tega zakona gospodarska 
družba, ki ni banka ali gospodarska družba, ki opravlja 
finančne storitve po drugih zakonih, ne sme posredno ali 
neposredno pridobiti več kot 5% vseh delnic banke, ki zago- 
tavljajo glasovalno pravico. 

45. člen 

Če oseba pridobi delnice v nasprotju z 42. in 44. členom tega 
zakona, iz tako pridobljenih delnic nima pravice do dela 
dobička in do udeležbe pri upravljanju banke. 

46. člen 

Banka sme vpisati osebe iz 42. in 44. člena tega zakona 
v delniško knjigo banke le na podlagi predložitve dovoljenja 
Banke Slovenije. 

IX. POVEZANE OSEBE 

1. BANČNA IN FINANČNA SKUPINA 

47. člen 

Za finančno skupino se štejejo banke in druge gospodarske 
družbe, ki opravljajo finančne storitve iz 2. člena tega zakona 
ali finančne storitve po drugih zakonih, ki so povezane 
družbe. 

Za bančno skupino se štejejo dve ali več bank, ki so povezane 
družbe. 

48. člen 

Banka v finančni skupini mora sestaviti in predlagati konsoli- 
dirane računovodske izkaze, če je kapitalska povezanost 25% 
in višja. 

Podrobnejši postopek konsolidacije iz prvega odstavka tega 
člena predpiše Banka Slovenije v soglasju z Agencijo za trg 
vrednostnih papirjev ali Uradom Republike Slovenije za zava- 
rovalni nadzor. 

49. člen 

Obvladujoča banka v bančni skupini mora sestaviti in predla- 
gati tudi konsolidirane letne računovodske izkaze za bančno 
skupino z ustreznimi pojasnili. 

Banke, ki tvorijo bančno skupino, morajo banki, ki izdela 
konsolidirane računovodske izkaze, sporočiti vse za to 
potrebne podatke in informacije. 

Bančna skupina mora na podlagi konsolidirane bilance izra- 
čunati kapitalsko ustreznost, kreditno izpostavljenost in nei- 
zravnano stanje postavk v tuji valuti. 

2. VZAJEMNO POVEZANE DRUŽBE 

50. člen 
Kadar je banka kapitalsko udeležena v drugi banki ali gospo- 
darski družbi, ki opravlja finančne storitve po drugih zakonih 
ali gospodarski družbi iz 3. člena tega zakona, z več kot 10% 
deležem, le-ta ne sme biti neposredno ali posredno kapitalsko 
udeležena v banki z več kot 10% kapitalskim deležem, vse 
skupaj pa ne več kot s 25% deležem. 

3. FIZIČNE OSEBE KOT POVEZANE OSEBE 

51. člen 

Za povezane osebe se štejejo tudi delničarji s kvalificiranimi 
deleži v banki, člani uprave in nadzornega sveta banke. 

X. POSLOVNE KNJIGE IN POSLOVNA POROČILA 

52. člen 

Banka vodi poslovne knjige, izdela letna poročila, sestavlja 
knjigovodske listine in vrednoti postavke v računovodskem 
poročilu v skladu z zakonom o gospodarskih družbah in 
računovodskimi in finančnimi standardi in finančnimi načeli 
za banke, ki jih predpiše Banka Slovenije v soglasju s Sloven- 
skim inštitutom za revizijo, če s tem zakonom ni drugače 
določeno. 

Banka sestavlja računovodske izkaze in poslovna poročila za 
poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu. 

53. člen 

Banka vodi poslovne knjige po kontnem okviru ter uporablja 
shemo bilance stanja, izkaza uspeha in izkaza finančnih tokov 
na način, ki ga predpiše Banka Slovenije v soglasju s Sloven- 
skim inštitutom za revizijo. 

54. člen 

Letno poročilo banke obsega bilanco stanja, izkaz uspeha, 
izkaz finančnih tokov ter druga poročila, ki jih predpiše Banka 
Slovenije. 

Banka predloži Banki Slovenije nerevidirane računovodske 
izkaze iz prejšnjega odstavka v dveh mesecih po preteku 
koledarskega leta. Banka mora posredovati Banki Slovenije 
tudi mesečno poročilo o stanju knjigovodskih računov ter 
druge podatke, ki jih zahteva Banka Slovenije. 

Podrobnejšo vsebino in način pošiljanja podatkov iz prvega in 
drugega odstavka tega člena predpiše Banka Slovenije. 

XI. NOTRANJA KONTROLA IN NOTRANJE REVIDIRANJE 

55. člen 

Banka mora organizirati službo notranje kontrole in notranje 
revizije (v nadaljevanju: služba) kot samostojni organizacijski 
del, ki je neposredno podrejen upravi banke ter funkcionalno 
in organizacijsko ločen od drugih organizacijskih delov 
banke. 

56. člen 

Služba izvaja v banki stalen in celovit nadzor zakonitosti, 
pravilosti in ažurnosti poslovanja ter nadzor nad izvajanjem 
internih pravil in postopkov. 

57. člen 

V službi mora biti zaposlena najmanj ena oseba, ki je revizor. 

Delavci službe na smejo opravljati drugih del v banki, ki ne 
sodijo v delo notranje kontrole in notranje revizije. 

27 poročevalec, št. 33 



Interne kontrole in interne revizije ne smejo opravljati člani 
upravnega ali nadzornega sveta banke in z banko povezanih 
oseb. 

58. člen 

Služba sprejme letni plan dela, ki ga potrdi uprava banke. 

O svojem delu služba pisno poroča upravi, nadzornemu svetu 
banke ter enkrat letno skupščini banke in vodi evidenco 
opravljenih kontrol. 

59. člen 

Če služba pri izvajanju notranje kontrole in notranje revizije 
ugotovi, da banka krši načela varnega in skrbnega poslovanja 
ter ji grozi nelikvidnost, nesolventnost, ali da je ogrožena 
varnost poslovanja in lahko nastopi možnost aktiviranja jam- 
stva za zavarovane vloge, mora služba o tem nemudoma 
pisno obvestiti člane uprave in Banko Slovenije. 

XII. REVIDIRANJE 

60. člen 

Pooblaščeni revizor pregleda letno poročilo bank v skladu 
z zakonom in drugimi pogoji, ki jih predpiše Banka Slovenije. 

Revidirano letno poročilo banka posreduje Banki Slovenije in 
Ministrstvu za finance v petih mesecih po poteku koledar- 
skega leta. 

Revidirano konsolidirano letno poročilo banka posreduje 
Banki Slovenije in Ministrstvu za finance v šestih mesecih po 
poteku koledarskega leta. 

61. člen 

Če revizor pri pregledu ugotovi kršitve predpisov ali ugotovi 
druga dejstva, ki lahko ogrožajo varnost poslovanja banke, 
mora svoje ugotovitve takoj pisno sporočiti Banki Slovenije. 

62. člen 

Banka Slovenije lahko od revizorja zahteva dodatna pojasnila 
v zvezi z opravljenim delom kakor tudi posebno poročilo, 
potrebno zaradi postopkov zavarovanja vlog, ki ga predpiše 
Banka Slovenije. 

63. člen 

Isti revizor lahko opravi v isti banki največ dve, ista revizorska 
družba pa največ pet zaporednih revizij letnih poročil. 

64. člen 

Uprava banke mora revizorju posredovati vso potrebno doku- 
mentacijo in omogočiti vpogled v poslovne knjige, spise in 
računalniške zapise. Revizorjem mora banka v okviru običaj- 
nega poslovnega in delovnega časa omogočiti dostop do 
poslovnih in delovnih prostorov. 

Za izvajanje revizije mora banka dati revizorski družbi na 
razpolago ustrezne prostore in pripomočke. Če so bili oprav- 
ljeni vnosi ali hramba podatkov z uporabo računalniške obde- 
lave, mora banka na lastne stroške v primernem roku dati 
revizorju na razpolago pripomočke, ki so potrebni za branje 
dokumentacije in, če je potrebno, brez pripomočkov zagoto- 
viti'berljive trajne izpise v potrebnem številu. 

Ugotovitve, sprejete med revizijo, revizor pisno zabeleži. 
Banka mora imeti možnost, da na pisne zabeležke revizorja 
poda svoje mnenje. 

65. člen 

Revizor pregleduje in poroča predvsem o: 

1. bilanci stanja; 
2. izkazu uspeha 
3. izkazu sprememb v lastniškem kapitalu; 
4. izkazu finančnih tokov; 
5. stanju rezervacij za potencialne izgube, odpise in uki- 

njene rezervacije; 
6. stanju prevzetih in potencialnih obveznosti; 
7. prikazu učinkov konsolidacije; 
8. obveščanju in posredovanju zahtevanih podatkov Banki 

Slovenije; 
9. postopkih kreditiranja članov organov banke in poveza- 

nih oseb; 
10. izpolnjevanju načel skrbnega in varnega poslovanja; 
11. načinu vodenja poslovnih knjig in ažurnost knjigovod- 
stva; 
12. kvaliteti informacijskega sistema v banki, računalniških 
programih in zaščiti programov in podatkov. 

Banka Slovenije predpiše podrobnejšo obliko in najmanjši 
obseg ter vsebino revizije in revizijskega poročila v soglasju 
s Slovenskim inštitutom za revizijo. 

Če revizorsko poročilo iz drugega odstavka tega člena ni 
opravljeno v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena, 
lahko Banka Slovenije zavrne poročilo in zahteva, da opravi 
revizijski pregled drug revizor na stroške banke. 

66. člen 

Banka v dnevnem tisku objavi povzetek revidiranega letnega 
poročila z mnenjem revizorja v 15 dneh po sprejemu na 
skupščini, vendar najkasneje v šestih mesecih po preteku 
koledarskega leta. 

XIII. ZAVAROVANJE VLOG 

67. člen 

Banke, ki sprejemajo vloge fizičnih oseb iz 1. točke 2. člena 
tega zakona, so dolžne fizičnim osebam izplačati vloge, ki 
skupno ne presegajo 2.400.000 tolarjev na osebo pri posa- 
mezni banki. 

Obveznost iz prvega odstavka tega člena nastane z dnem, ko 
postane odločba Banke Slovenije o ugotovitvi pogojev za 
začetek stečajnega postopka dokončna in znaša za posa- 
mezno banko skupno največ 1% stanja vlog fizičnih oseb pri 
tej banki. 

Banka Slovenije lahko glede na povečanje tveganosti celot- 
nega bančnega sistema, ki ga povzroča poslovanje posa- 
mezne banke, za to banko poveča obveznost iz prejšnjega 
odstavka največ za 1% stanja vlog vseh bank. Povečanje 
tveganosti poslovanja posamezne banke ugotovi Banka Slo- 
venije, če banka vodi poslovno politiko, ki bistveno odstopa 
od poslovnih pogojev, ki veljajo na trgu. 

Za vloge iz prvega odstavka tega člena se štejejo: hranilne 
vloge, tekoči računi in vezani depoziti fizičnih oseb (v nadalje- 
vanju: zavarovane vloge). 

Predmet zavarovanja pri posamezni banki niso vloge fizičnih 
oseb, ki so člani uprave in nadzornega sveta te banke. 

68. člen 

Za izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka 67. člena mora 
posamezna banka zagotoviti sredstva na posebnem računu 
obveznih rezerv v višini 0,1% stanja vlog fizičnih oseb pri tej 
banki. 

Banka Slovenije lahko glede na povečanje tveganosti celot- 
nega bančnega sistema, ki ga povzroča poslovanje posa- 
mezne banke, za to banko poveča obveznost iz prvega 
odstavka tega člena največ za 0,1% stanja vlog vseh bank. 
Povečanje tveganosti poslovanja posamezne banke ugotovi 
Banka Slovenije, če banka vodi poslovno politiko, ki bistveno 
odstopa od poslovnih pogojev, ki veljajo na trgu. 
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69. člen 

Banka Slovenije zagotavlja likvidnostna sredstva za izplačilo 
vlog banke v stečaju, dokler se ne sprostijo sredstva po 67. in 
68. členu tega zakona, vendar največ 12 mesecev. 

70. člen 

Banka Slovenije določi merila za ugotavljanje odstopanja 
poslovnih pogojev banke iz 67. in 68. člena ter druge pogoje 
in postopke, po katerih se opravi izplačilo vlog banke v ste- 
čaju. 

XIV. BANČNA SKRIVNOST 

71. člen 

Bančna skrivnost so vsi podatki, dejstva in okoliščine, ki 
izhajajo iz poslovnega odnosa banke s komitentom ali so 
kakorkoli z njim povezani, če tako določa ta zakon ali statut. 

Člani organov banke, delničarji banke, osebe, ki jim je Banka 
Slovenije zavrnila izdajo soglasja o pridobitvi deleža v banki, 
delavci banke ali tretje osebe, katerim so pri delu v banki 
kakorkoli dostopni in znani podatki, dejstva ali okoliščine iz 
prejšnjega odstavka, so jih dolžni varovati in jih ne smejo 
sporočiti tretjim osebam niti jih sami izkoriščati ali omogočiti, 
da bi jih izkoriščale tretje osebe. Dolžnost varovanja bančne 
skrivnosti velja tudi po prenehanju delovnega ali pogodbe- 
nega razmerja. 

72. člen 

Podatki o vlogah fizičnih oseb so bančna skrivnost in jih 
smejo banke sporočati le: 

1. kadar komitent da izrecno pisno dovoljenje za posredova- 
nje podatkov; 
2. na pisno zahtevo sodišča, če je v teku postopek; 
3. v pravdnem postopku, če je to potrebno za razčiščenje 
zadev med bankami in komitenti; 
4. kadar gre za dajanje pravne pomoči po ratificiranih med- 
narodnih pogodbah; 
5. na podlagi določb zakona o preprečevanju pranja denarja; 
6. kadar se med bankami dajejo dogovorjene bonitetne infor- 
macije o komitentih s pisnim dovoljenjem komitenta; 
7. podatke o tekočem in žiro računu fizične osebe banka 
posreduje na pisno zahtevo pristojnega davčnega organa na 
podlagi zakona o davčnem postopku. 

73. člen 

Podatki, ki jih banka sporoča Banki Slovenije in drugim 
v skladu z zakonom in predstavljajo bančno skrivnost, se 
štejejo za poslovno skrivnost. 

XV. NADZOR 
74. člen 

Banka Slovenije opravlja nadzor nad poslovanjem bank, 
podružnicami in predstavništvi tujih bank v Republiki Slove- 
niji po tem zakonu in drugih predpisih, z namenom preverja- 
nja, če banke upoštevajo načelo varnega in skrbnega poslo- 
vanja ter ukrepa v primeru ugotovljenih nepravilnosti. 

75. člen 

Banka Slovenije opravlja nadzor tako, da: 

1. zahteva podatke in poročila po vsebini, obliki in pogosto- 
sti, kot jih določi sama.; 
2. v bančnih prostorih opravi pregled bančnega poslovanja; 
3. odredi pregled poslovanja banke, ki ga opravi pooblaščeni 
revizor ali drug izvedenec v obliki in vsebini, ki jo predpiše 
Banka Slovenije; > 

4. zahteva podatke in poročila o poslovnih odnosih med 
banko in delničarji ter banko in povezanimi osebami, kadar 
gre za ugotavljanje nepravilnosti pri opravljanju finančnih 
storitev iz 2. člena tega zakona. 

76. člen 

Banka mora pisno obvestiti Banko Slovenije najkasneje 
v 8 dneh o: 

1. spremembi statuta banke; 
2. vsakem vloženem predlogu spremembe in o spremembi 

vpisa v sodni register; 
3. imenovanju ali razrešitvi članov uprave, prokurista in čla- 

nov nadzornega sveta ter revizorja; 
4. vsakem kapitalskem deležu oz. udeležbi ter spremembah 

deleža oz. udeležbe v pravnih osebah doma in v tujini, kakor 
tudi o pridobivanju posrednih deležev in udeležb; 

5. nastanku velike kreditne izpostavljenosti; 
6. nameravanem odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem 

prenehanju podružnice ali predstavništva; 
7. okoliščinah in dejstvih, ki upravi onemogočajo izpolnje- 

vanje zakonskih pooblastil in pooblastil, ki so določena s sta- 
tutom; 

8. načrtovanem povečanju ali zmanjšanju kapitala banke za 
25% ali več; 

9. odobritvi kredita članom organov banke; 
10. dnevnem neizravnanem stanju postavk v tujem denarju; 
11. vseh delničarjih banke in številu delnic v njihovi lasti po 
vsakem zasedanju skupščine banke; 
12. odprtju predstavništva banke v tujini. 

77. člen 

Podružnica in predstavništvo tuje banke v 8 dneh obvestita 
Banko Slovenije o spremembi pogodbe o medsebojnih odno- 
sih med matično banko in podružnico oziroma predstavni- 
štvom ter o spremembi oseb, ki vodijo podružnico oziroma 
predstavništvo. 

78. člen 

Člani uprave banke in njihovi namestniki, prokuristi ter člani 
nadzornega sveta banke morajo Banko Slovenije najkasneje 
v 8 dneh obvestiti tudi o: 

1. imenovanju ali prenehanju članstva v organih upravljanja 
drugih pravnih oseb; 
2. povečanju ali zmanjšanju deležev oziroma števila delnic 
s pravico upravljanja v drugih pravnih osebah, ki so jih prido- 
bili sami ali njihovi ožji družinski člani. 

79. člen 

Nadzor nad poslovanjem banke v bančnih prostorih opravijo 
inšpektorji Banke Slovenije. Uprava banke je pri tem dolžna 
zagotoviti inšpektorjem vpogled v poslovne knjige ter druge 
listine in nosilce podatkov, iz katerih je razvidno poslovanje 
banke, ter zagotoviti tudi dostop do drugih informacij o banč- 
nem poslovanju. 

Uprava mora zagotoviti inšpektorjem ustrezne prostore in 
pripomočke, ki omogočajo dostop do potrebne dokumenta- 
cije in njen pregled. 

Inšpektor Banke Slovenije pri nadzoru preverja zlasti: 

1. izpolnjevanje pogojev za dovoljenje za poslovanje; 
2. izpolnjevanje pogojev za ostala dovoljenja in soglasja; 
3. kvaliteto in izpostavljenost aktive, in sicer kreditni portfelj 

in portfelj vrednostnih papirjev; 
4. kapitalsko ustreznost; 
5. upravljaje z bilanco ter tveganja in razpršitev tveganj iz 

bančnega poslovanja; 
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6. kvaliteto prihodkov; 
7. računovodsko-informacijski sistem; 
8. učinkovitost sistema notranje kontrole in notraniega revi- 

diranja; 
9. učinkovitost poslovodenja; 

10. računalniško podporo poslovanja; 
11. odobravanje kreditov organom upravljanja banke in 
zaposlenim v banki; 
12 izpolnjevanje ostalih pogojev, ki jih določa zakon. 

80. člen 

Stroški nadzora bremenijo banko, pri kateri se opravlja nad- 
zor, kadar se ugotovijo nepravilnosti pri poslovanju. 

81. člen 

Vsaka oseba, ki je imela oziroma ima dostop do informacij, ki 
so bile pridobljene pri opravljanju nadzora bank, je zavezana 
vse pridobljene podatke, informacije in dejstva varovati kot 
poslovno skrivnost. 

XVI. UKREPI ZA PREPREČITEV NESOLVENTNOSTI 

1. IMENOVANJE PRISILNEGA UPRAVITELJA 

82. člen 

Če Banka Slovence na podlagi nadzora ugotovi, da banka ne 
posluje po načelih skrbnega in varnega poslovanja, da bi 
nadaljevanje poslovanja banke ogrozilo njeno likvidnost, sol- 
ventnost in varnost zavarovanih vlog ali kadar banka kljub 
njenim ukrepom ponavlja ugotovljene kršitve in nepravilnosti, 
lahko odredi naslednje ukrepe: 

1. imenuje prisilnega upravitelja; 
2. za obdobje, ki ga določi Banka Slovenije, banki prepove 
opravljanje določenih finančnih storitev; 
3. naloži banki, da proda svoje deleže v gospodarskih druž- 
bah, kjer je udeležena kot lastnik; 
4. odredi suspenz članov uprave banke za obdobje, ki ga 
določi Banka Slovenije, in zamenjavo članov ostalih organov 
banke z enim ali več člani, ki bodo imeli enaka pooblastila kot 
zamenjane osebe. 

83. člen 

Prisilni upravitelj iz 1. točke 82. člena tega zakona je imeno- 
van za obdobje največ 6 mesecev. Po potrebi se imenuje tudi 
njegov namestnik. 

Prisilni upravitelj v času svojega imenovanja daje pisno dovo- 
ljenje k vsem aktom in odločitvam, ki jih sprejemajo organi 
banke in vodilni delavci v banki. Banka Slovenije lahko določi 
samo posamezna področja, za katera je potrebno pridobiti 
pisno dovoljenje prisilnega upravitelja. 

V času imenovanja prisilnega upravitelja in okvira njegovih 
pooblastil so neveljavni vsi akti in odločitve, ki so bili sprejeti 
brez njegovega pisnega soglasja, razen če jih je naknadno 
potrdil. 

84. člen 

V času svojega imenovanja lahko prisilni upravitelj uvede 
naslednje ukrepe: 

1. določi roke za odpravo razmer iz 82. člena tega zakona; 
2. preverja uporabo sredstev iz prvega odstavka 68. člena 

tega zakona; 
3. dovoljuje stroške in preverja izvrševanje plačil iz žiro in 

deviznih računov banke; 
4 preverja, ali banka predlaga vse plačilne naloge za 

dospele obveznosti;. 
5. določi merila, preverja odobravanje in po potrebi prepove 

odobravanje novih limitov negativnih stanj tekočih računov 
občanov; 

6. prepove izplačilo dobička; 
7. določi merila za odobravanje kreditov in garancij ter 

upravljanje z neizravnanim stanjem postavk v tujem denarju; 
8. določi merila za upravljanje s sredstvi in obveznostmi 

banke; 
9. daje soglasje h kreditnim predlogom oziroma sodeluje pri 

odobravanju na sejah pristojnih organov; 
10. sodeluje na sejah organov banke in njenih delovnih teles. 

Banka lahko vloži pritožbo na ukrepe iz prvega odstavka tega 
člena na Svet Banke Slovenije v roku osmih dni od dneva 
prejema ukrepa. Pritožba ne zadrži izvršitve. Svet Banke Slo- 
venije odloči o pritožbi v roku 30 dni od dneva prejema 
pritožbe. 

85. člen 

Člani organov banke in druge osebe, ki sprejemajo akte ali 
odločitve v nasprotju z določili prejšnjega člena, so odgovorni 
za vse škodne posledice, ki izhajajo iz teh dejanj za banko ali 
tretje osebe. 

2. PREVZEM BANKE V UPRAVLJANJE 

Če v banki po preteku 6 mesecev od uvedbe ukrepov iz 82. in 
84. člena tega zakona niso bile odpravljene nepravilnosti, 
zaradi katerih je bil imenovan prisilni upravitelj, Banka Slove- 
nije odloči o izredni upravi, s katero prevzame začasno uprav- 
ljanje banke. 

Odločba iz prejšnjega odstavka je dokončna v upravnem 
postopku. 

87. člen 

Z dnem izdaje odločbe iz 86. člena tega zakona preneha 
veljati statut banke in akti, sprejeti na njegovi podlagi ter 
prenehajo funkcije vsem organom upravljanja in pooblastila 
vodilnim delavcem banke. 

Delovna razmerja, ki niso urejena s kolektivno pogodbo, ter 
pravice, ki izhajajo iz individualnih pogodb, prenehajo v roku 
enega meseca od izdaje odločbe iz 86. člena tega zakona. 

88. člen 

Odločba se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije naj- 
kasneje v roku 8 dni od njene izdaje. 

89. člen 
Banka Slovenije na podlagi odločbe iz 86. člena tega zakona 
nadomesti statut banke s statutarnim sklepom. Banka mora 
v roku 15 dni od njegove izdaje prilagoditi druge akte banke 
statutarnemu sklepu. 

90. člen 

Banka Slovenije hkrati z odločbo iz 86. člena tega zakona izda 
sklep, s katerim imenuje izredne organe banke. 

Izredni organi banke iz prejšnjega odstavka so: 

1. eden ali več izrednih upraviteljev, ki imajo v času trajanja 
izredne uprave pooblastila in opravljajo naloge uprave banke, 
in 
2. izredni nadzorni svet, ki ima tri ali pet članov, ki imajo 
v času trajanja izredne uprave pooblastila in opravljajo naloge 
nadzornega sveta banke. Imenovani člani izmed sebe izvolijo 
predsednika nadzornega sveta 

Izredni upravitelj mora v 15 dneh po imenovanju priglasiti 
sklep o imenovanju izrednih organov po prvem odstavku tega 
člena ter vpis sprememb po odločbi iz 86. člena tega zakona 
pristojnemu sodišču za vpis v sodni register. 
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91. člen 

Izredni upravitelj je delavec Banke Slovenije. 

Kadar je izrednih upraviteljev več, le-ti odločajo z večino 
glasov. 

Posamezen izredni upravitelj se lahko s statutarnim sklepom 
pooblasti za opravljanje posameznih poslov. 

92. člen 

Izredni nadzorni svet poroča in je za svoje delo odgovoren 
Banki Slovenije. 

Izredni nadzorni svet odloča na podlagi večine glasov svojih 
članov. V primeru neodločenega izida glasovanja je odloču- 
joč glas predsednika. 

93. člen 

V času trajanja izredne uprave delničarjem banke mirujejo 
pravice iz delnic. 

94. člen 

Banka Slovenije za banko v izredni upravi določi roke za 
doseganje višine kapitala, predpisane stopnje obvezne 
rezerve kapitalske ustreznosti, najmanjšega zneska deviz, ki 
ga morajo imeti pooblaščene banke na računih v tujini, višine 
splošnih in posebnih rezervacij, kreditno izpostavljenost do 
posameznega komitenta, skupno vsoto vseh velikih kreditnih 
izpostavljenosti in višino naložb banke v kapitalske deleže in 
nepremičnine. 

Banka do konca trajanja izredne uprave ne sme izplačati 
dobička. 

95. člen 

Banka Slovenije lahko banki v izredni upravi odobri posebni 
kredit. 

96. člen 

Če Banka Slovenije v času trajanja izredne uprave ugotovi, da 
banka ne more izpolniti načel varnega in skrbnega poslova- 
nja. lahko predlaga naslednje postopke: 

1. združitev banke z drugo banko; 
2. dodatno vplačilo kapitala v banko; 
3. odpis terjatev do banke; 
4. začasni ali trajni nakup potencialnih obveznosti in terjatev 
banke. 

97. člen 

Izredna uprava v banki traja največ osemnajst mesecev. 

Banka Slovenije izda odločbo o zaključku izredne uprave 
v banki. 

98. člen 

Izredni upravitelj in izredni nadzorni svet po zaključku izredne 
uprave sestavita ločeno poročilo o svojem delu in ga predlo- 
žita Banki Slovenije. 

Poročilo izrednega upravitelja iz prvega odstavka tega člena 
obsega vse sestavine letnega poročila banke 

99. člen 

Izredni upravitelj na podlagi odločbe iz drugega odstavka 97. 
člena poskrbi za zaključek izredne uprave po 86. členu tega 
zakona in izvede postopke za imenovanje rednih organov 
upravljanja banke. 

XVII. STEČAJ IN LIKVIDACIJA 

100. člen 

Nad banko ni mogoče začeti postopka prisilne poravnave. 

101. člen 

Če s tem zakonom ni drugače določeno, se za stečajni in 
likvidacijski postopek nad banko uporabljajo določbe zakona, 
ki ureja stečaj in likvidacijo delniških družb. 

1. STEČAJNI POSTOPEK 

102. člen 

Predlog za ugotavljanje pogojev za začetek stečajnega 
postopka nad banko lahko podajo Banka Slovenije, upniki ali 
delničarji banke. 

Na podlagi predloga iz prvega odstavka tega člena guverner 
Banke Slovenije izda odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek 
stečajnega postopka. 

Zoper odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega 
postopka lahko vloži banka ali predlagatelj iz prvega odstavka 
tega člena pritožbo v osmih dneh po njeni vročitvi. O pritožbi 
odloča Svet Banke Slovenije. 

Odločba iz prejšnjega odstavka je dokončna. 

Če vloži pritožbo iz tretjega odstavka tega člena banka, mora 
pritožbi priložiti dokumentacijo, s katero dokazuje, da niso 
izpolnjeni predpisani pogoji za njen stečaj. 

103. člen 

V odločbi o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega 
postopka se navede banka, ki bo prevzela posle banke v ste- 
čaju v zvezi z izplačilom vlog (v nadaljnjem besedilu: banka 
prevzemnica). 

104. člen 

Dokončna odločba o ugotovitvi pogojev za začetek stečaj- 
nega postopka nad banko se vroči banki, v kateri se bo začel 
stečajni postopek, banki prevzemnici, pooblaščeni organiza- 
ciji, ki opravlja za banko plačilni promet, in predlagateljem iz 
prvega odstavka 102. člena tega zakona ter pošlje sodišču, pri 
katerem je banka vpisana v sodni register. 

105. člen 

Banka Slovenije pošlje sodišču predlog za začetek stečajnega 
postopka v banki. 

Pristojno sodišče izda sklep o začetku stečajnega postopka 
najkasneje v treh dneh po prejemu odločbe iz 104. člena tega 
zakona in predloga iz prejšnjega odstavka. 

Zoper sklep sodišča iz prvega odstavka tega člena ni pritožbe. 

106. člen 

Banka v stečaju in banka prevzemnica morata v 10 dneh po 
objavi oklica o začetku stečajnega postopka ugotoviti stanje 
vseh zavarovanih vlog na dan izdaje sklepa o začetku stečaj- 
nega postopka nad banko in zapisnik poslati Banki Slovenije. 

Banka Slovenije potrdi zapisnik iz prejšnjega odstavka tega 
člena najkasneje v 10 dneh po njegovem prejemu in ga pošlje 
sodišču, ki je začelo stečajni postopek. 

107. člen 

Pravne posledice začetka stečajnega postopka so naslednje: 

1. iz sredstev na posebnem računu obveznih rezerv po 68. 
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členu zakona mora Banka Slovenije glede na zapisnik iz 106. 
člena zagotoviti banki prevzemnici sredstva za izplačilčo 
zavarovanih vlog po 67. členu tega zakona; 
2. strošek banke prevzemnice pri izplačilu zavarovanih vlog je 
strošek stečajne mase. 

2. LIKVIDACIJSKI POSTOPEK 

108. člen 

Predlog za ugotavljanje pogojev za začetek likvidacijskega 
postopka lahko podajo osebe, določene v zakonu. Banka 
Slovenije lahko poda predlog za ugotavljanje pogojev za 
začetek likvidacijskega postopka po 16. členu tega zakona. 

109. člen 

Guverner Banke Slovenije na predlog iz prejšnjega člena tega 
zakona izda odločbo o ugotovitvi pogojev za začetek likvida- 
cijskega postopka v banki. 

Odločba iz prejšnjega odstavka je dokončna v upravnem 
postopku. 

110. člen 

V odločbi o ugotovitvi pogojev za začetek likvidacijskega 
postopka se navede banka, ki bo od banke v likvidaciji prev- 
zela posle z vlogami. 

111. člen 

Odločba o ugotovitvi pogojev za začetek likvidacijskega 
postopka v banki se vroči banki v likvidaciji, banki, ki bo 
prevzela posle z vlogami, in pooblaščeni organizaciji, ki za 
banko v likvidaciji opravlja plačilni promet, ter pošlje pristoj- 
nemu sodišču zaradi začetka likvidacijskega postopka. 

112. člen 

Banka Slovenije pošlje sodišču predlog za začetek likvidacij- 
skega postopka v banki. 

113. člen 

Banka v likvidaciji in banka, ki bo od banke v likvidaciji 
prevzela posle z vlogami, morata v 10 dneh po prejemu sklepa 
sodišča o začetku likvidacijskega postopka ugotoviti stanuje 
vseh vlog na dan izdaje sklepa o začetku likvidacijskega 
postopka nad banko ter zapisnike poslati Banki Slovenije. 

Banka Slovenije potrdi zapisnik iz prejšnjega odstavka tega 
člena najkasneje v 10 dneh po prejemu in ga pošlje pristoj- 
nemu sodišču. 

XVIII. POSEBNE DOLOČBE ZA HRANILNICE IN POŠTNO 
BANKO SLOVENIJE 

1. HRANILNICA 
114. člen 

Za hranilnico po tem zakonu se štejejo hranilnice in hranilno 
kreditne službe. 

115. člen 

Za ustanovitev, poslovanje, nadzor in prenehanje hranilnice 
se smiselno uporabljajo vsa določila tega zakona, ki se nana- 
šajo na banke, razen, če v tem poglavju ni določeno drugače. 

Za hranilnice se ne uporabljajo določbe 42. člena tega zakona 
o kvalificiranem deležu in določbe 44. člena o strukturi delni- 
čarjev. 

116. člen 

Uprava hranilnice ima lahko samo enega člana. 

117. člen 

Hranilnica sme opravljati naslednje finančne storitve iz 2. 
člena tega zakona: 

1. sprejemanje tolarskih denarnih vlog ter drugih odplačanih 
sredstev; 
1. tolarsko kreditiranje; 
3. opravljanje poslov plačilnega prometa; 
4. izdajanje in upravljanje s plačilnimi instrumenti; 
5. izdajanje garancij in drugih jamstev; 
6. trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi za svoj račun ali za 
račun tretjih; 
7. storitve hrambe. 

Hranilnica sme opravljati finančne storitve iz prejšnjega 
odstavka za fizične osebe, podjetnike posameznike in majhne 
gospodarske družbe. 

118. člen 

Najnižji znesek osnovnega kapitala hranilnice je 68 milijonov 
tolarjev. 

S stvarnimi vložki je lahko vplačanega največ 25% osnovnega 
kapitala hranilnice. 

Delničarji hranilnice so lahko samo domače osebe. 

Delničar hranilnice ne more biti domača pravna oseba, ki je 
v posredni ali neposredni večinski lasti tuje osebe. 

Razen Republike Slovenije ima posamezen delničar lahko 
posredno ali neposredno največ 25% skupnega števila delnic 
s pravico upravljanja. 

119.člen 

Hranilnica ne sme odpreti podružnice, predstavništva v tujini 
ali pridobiti deleže v tujih pravnih osebah. 

120. člen 

Hranilno kreditne službe opravljajo finančne storitve tudi za 
zadruge. 

Za hranilno kreditne službe se ne uporablja sedmi in osmi 
odstavek 29. člena tega zakona. 

121. člen 

Hranilno kreditne službe se lahko združujejo v zvezo, v okviru 
katere skrbijo zlasti za: 

1. vodenje likvidnostne rezerve; 
2. organiziranje službe notranje kontrole in revizije za člane 
zveze; 
3. usklajevanje dela članic zveze v informacijskem, tehnič- 
nem in izobraževalnem smislu; 
4. enoten način obveščanja Banke Slovenije o izpolnjevanju 
obvezne rezerve. 

2. POŠTNA BANKA SLOVENIJE 
122. člen 

Poštna banka Slovenije opravlja na območju Republike Slo- 
veniie določene finančne storitve iz 2 člena tega zakona 
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skladno z dovoljenjem Banke Slovenije ter posebne posle, 
povezane s poštno dejavnostjo, kot so: 

1. obračunavanje in kontrola vplačil in izplačil poštnih in 
telegrafskih nakazil v notranjem prometu; 
2. mednarodne nakazniške in poštnočekovne storitve, med- 
narodne poštno-hranilniške storitve ter storitve poštne 
odkupne službe; 
3. odkupovanje bančnih čekov, vnovčevanje vrednostnih 
papirajev v drugih državah v skladu z aktom Svetovne poštne 
zveze o vnovčevanju vrednostnih papirjev. 

Najnižji znesek osnovnega kapitala za Poštno banko Slove- 
nije je 680 milijonov tolarjev. 

123. člen 

Za vsako pridobitev delnic Poštne banke Slovenije, razen 
z dedovanjem, je potrebno dovoljenje Vlade Republike Slove- 
nije. 

Oseba, ki pridobi delnice v nasprotju s prejšnjim odstavkom, 
iz tako pridobljenih delnic nima nobenih pravic. 

124. člen 

Storitve iz 122. člena tega zakona opravlja v imenu in za račun 
Poštne banke Slovenije, Pošta Slovenije na svojih poštnih 
enotah. 

Pogoji in način opravljanja storitev iz prvega odstavka tega 
člena se določijo s pogodbo med Poštno banko Slovenije in 
Pošto Slovenije v soglasju z Vlado Republike Slovenije. 

125. člen 

Poštna banka Slovenije organizira službo notranje kontrole in 
notranje revizije, ki v skladu s 55. členom tega zakona opravlja 
nadzor na poštnih enotah Pošte Slovenije. 

XIX. BANČNO INTERESNO ZDRUŽENJE 
126. člen 

Banke skrbijo v okviru združenja, ki se ustanovi kot gospodar- 
sko interesno združenje, zlasti za: 

1. racionalizacijo finančnega poslovanja; 
2. poenotenje tehnologij dela; 
3. poenotenje postopkov plačilnega prometa; 
4. poenotenje informacijskega sistema; 
5. izmenjavo informacij o kreditojemalcih z namenom zaščite 
pred kreditnimi tveganji (kreditni biro); 
6. prostovoljno zavarovanje vlog; 
7. izobraževanje; 
8. poenotenje načina oglaševanja bank v soglasju z Banko 
Slovenije. 

XX. DRUGE DOLOČBE 
127. člen 

Samo banke smejo sprejemati denarne vloge ter druga vrač- 
ljiva sredstva in odobravati kredite in posojila ter opravljati 
posle plačilnega prometa, če ni z drugim zakonom določeno 
drugače. 

128. člen 

Podjetnik posameznik sme iz druge alineje 8. točke 2. člena 
tega zakona opravljati samo menjalniške posle. 

129. člen 

Če tržni inšpektor ugotovi, da pravna oseba ali podjetnik 

posameznik opravlja finančne storitve iz 2. člena tega zakona, 
ne da bi izpolnjeval pogoje po tem zakonu, takšni osebi 
prepove opravljanje finančnih storitev. Pritožba ne zadrži 
izvršitve odločbe. 

Če pravna oseba ali podjetnik posameznik iz prejšnjega 
odstavka v roku 8 dni ne preneha z opravljanjem finančnih 
storitev, tržni inšpektor zahteva izbris pravne osebe ali podjet- 
nika posameznika iz sodnega registra oziroma iz vpisnika pri 
organu, pristojnem za javne prihodke in predlaga postopek 
likvidacije. 

Odločba iz prvega odstavka tega člena se objavi v sredstvih 
javnega obveščanja. 

130. člen 

Banka mora na vidnem mestu v vplačilno-izplačilnih prostorih 
objaviti podatke o veljavnih obrestnih merah, splošne pogoje 
poslovanja, cenik storitev ter vrsto in obseg zavarovanja vlog. 

131. člen 
Pravni posel, s katerim banka zagotovi predujem, kredit ali 
posojilo za posredno ali neposredno pridobitev delnic banke, 
je ničen. 

132. člen 

V sodni register se ne sme vpisati ime banka ali hranilnica ter 
izpeljanka iz teh besed, če pravna oseba ni registrirana 
v skladu s tem zakonom. 

133. člen 

Banka Slovenije usklajuje denarne zneske iz tega zakona, če 
se za več kot 10% spremeni razmerje tolarja proti ECU po 
tečaju Banke Slovenije. 

Ne glede na prejšnji odstavek Vlada Republike Slovenije na 
predlog ministra za finance usklajuje znesek iz prvega 
odstavka 67. člena tega zakona, če se za več kot 10% spre- 
meni razmerje tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije. 

XXI. KAZENSKE DOLOČBE 

134. člen 

Z denarno kaznijo 5.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
pravna oseba ali podjetnik posameznik, če brez dovoljenja 
Banke Slovenije sprejema denarne vloge ter druga odplačna 
sredstva (1. točka 2. člena tega zakona). 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba v pravni osebi, ki stori dejanje 
iz prvega odstavka. 

135. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje banka: 

- če opravlja finančne storitve iz 2. člena tega zakona brez 
dovoljenja; 
- iz 3. člena tega zakona, ki sama opravlja storitve iz 2. člena 
tega zakona (3. člen); 
- če izda delnice v nasprotju z drugim odstavkom 6. člena 
tega zakona; 
- če upravo banke ne sestavljata vsaj dva člana (8. člen); 
- če član uprave ni v stalnem delovnem razmerju za poln 
delovni čas v banki oz. hranilnici (tretji odstavek 8. člena in 
116. člen tega zakona); 
- če za novega člana uprave imenuje osebo brez soglasja 
Banke Slovenije (9. člen); 
- če na pisno zahtevo delničarjev iz 11. člena tega zakona, 
ne skliče skupščine; 
- če je dovoljenje pridobila z navedbo neresničnih podatkov 
(16. člen); 
- če se združi z drugo banko brez dovoljenja Banke Slove- 
nije (18. člen); 
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- će brez dovoljenja Banke Slovenije ustanovi podružnico 
v tujini (23. člen); 
- če ne razpolaga z ustreznim kapitalom, kapitalsko ustrez- 
nostjo (25. in 26. člen); 
- če ne izračuna višino kapitala dvakrat letno (27. člen); 
- če najmanj četrtletno ne razvrsti aktivne bilančne in zunaj- 
bilančne postavke glede na boniteto komitenta in kvaliteto 
zavarovanja (28. člen); 
- če naložbe iz 31. člena presegajo 60% kapitala banke: 
- če ne razvršča naložbe in obveznosti po njihovi zapadlosti 
ali ne usklajuje njihovo rokovno strukturo ali ne organizira 
finančno in likvidnostno planiranje (32. člen); 
- če v delniško knjigo vpiše delnice brez dovoljenja Banke 
Slovenije (46. člen); 
- če sporoča bančno skrivnost v nasprotju z 71. in 72. 
členom; 
- če po odločbi Banke Slovenije ne prevzame poslov z zava- 
rovanimi vlogami v skladu z določili 106. člena tega zakona; 
- če Banki Slovenije ne omogoči nadzora po določbah tega 
zakona (75. člen); 
- če sklene pravni posel v nasprotju z 131. členom. 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba v banki, ki stori dejanje iz 
prvega odstavka tega člena. 

136. člen 

2 denarno kaznijo najmanj 4.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje banka: 

- če je nadzorni svet sestavljen v nasprotju 10. členom tega 
zakona; 
- če ne posluje v skladu z načeli varnega in skrbnega poslo- 
vanja (24. člen); 
- če ne oblikuje predpisanih rezervacij za zavarovanje pred 
potencialnimi izgubami (37. člen): 
- če naložbe iz prvega odstavka 31. člena presegajo 15% 
kapitala banke; 
- če ne upošteva omejitev glede neizravnanega stanja 
postavk v tujem denarju (33. člen): 
- če nadzorni svet ne odobri soglasno kredite osebam iz 38. 
člena tega zakona; 
- če uprava banke na skupščini ne poroča v skladu s 40. 
členom tega zakona; 
- če banka iz 48. člena ne sestavi in predlaga konsolidiranih 
računovodskih izkazov; 
- če prevladujoča banka v bančni skupini ne sestavi in pred- 
laga konsolidiranih letnih računovodskih izkazov (49. člen); 
- če ne daje sporočil iz 49. člena tega zakona; 
- v bančni skupini, če bančna skupina ne izračuna kapital- 
ske ustreznosti, kreditne izpostavljenosti in neizravnanega 
stanja postavk v tuji valuti (49. člen); 
- če banka ne vodi poslovnih knjig po določbah 52. člena 
tega zakona; 
- če ne vodi poslovnih knjig po predpisanem kontnem 
okviru (53. člen); 
- če ne predloži letnega poročila Banki Slovenije v predpisa- 
nih rokih in na predpisan način in če ne sestavlja mesečnega 
poročila o stanju knjigovodskih računov (54. člen): 
- če ne organizira službe notranje kontrole in interne revizije 
(v nadaljevanju: služba) (55. člen); 
- če v službi ni zaposlena najmanj ena oseba, ki je revizor in 
če interno kontrolo in interno revizijo opravljajo osebe 
v nasprotju z določbo 57. člena tega zakona; 
- če služba ne sprejme letnega plana dela oziroma v svojem 
delu ne daje pisnih poročil (58. člen); 
- če služba ne obvešča člane uprave in Banko Slovenije (59. 
člen); 
- če pravočasno ne posreduje revidiranega letnega poročila 
in revidiranega konsolidiranega letnega poročila (60. člen); 
- če uprava banke revizorju ne omogoči dela po 64. členu 
tega zakona; 
- če v dnevnem tisku pravočasno ne objavi povzetek revidi- 
ranega letnega poročila (66. člen); 
- če nima ustreznega imetja na računu obvezne rezerve (68. 
člen); 

- če ravna v nasprotju z ukrepi inšpektorja Banke Slovenije 
oz. mu ne omogoča dela po 79. členu tega zakona; 
- če ne prilagodi aktov banke stautarnemu sklepu Banke 
Slovenije iz 89. člena tega zakona; 
- če na vidnem mestu v vplačilno-izplačilnih prostorih ne 
objavi veljavne obrestne mere, splošne pogoje poslovanja, 
vrsto in obseg zavarovanja vlog (130. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 se za prekršek tudi kaz- 
nuje odgovorna oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka. 

137. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se za prekršek 
kaznujejo člani uprave, njihovi namestniki, prokuristi ter člani 
nadzornega sveta, če ne obveščajo Banke Slovenije o podat- 
kih iz 78. člena tega zakona. 

138. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje pravna oseba: 
- če opravlja finančne storitve v nasprotju s 127. členom 
tega zakona; 
- ki ni banka ali gospodarska družba, ki opravlja finančne 
storitve 2. člena tega zakona ali finančne storitve po drugih 
zakonih, če ravna v nasprotju z določbo 44. člena tega za- 
kona; 
- če je povezana z drugo banko ali gospodarsko družbo po 
50. členu tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje 
iz prvega odstavka. 

139. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 se za prekršek kaznuje 
podjetnik posameznik, če opravlja finančne storitve 
v nasprotju s 128. členom tega zakona. 

140. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje hranilnica, če je s stvarnimi vložki vplačanega več kot 
25% osnovnega kapitala hranilnice (118. člen). 

Z denarno kaznijo 500.000 tolarjev se za prekršek kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka. 

141. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 5.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje hranilnica: 
- če opravlja finančne storitve v nasprotju z določbo 117. 
člena tega zakona; 
- če odpre v tujini podružnico, predstavništvo ali pridobi 
deleže v tujih pravnih osebah (119. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje 
iz prvega odstavka. 

142. člen 

Posamezni delničar hranilnice, razen Republike Slovenije se 
za prekršek kaznuje z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolar- 
jev, če pridobi več kot 25% skupnega števila delnic s pravico 
upravljanja (118. člen). 

143. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 3.000.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje Poštna banka Slovenije: 

- če opravlja finančne storitve v nasprotju z določbo 122. 
člena tega zakona; 
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- će ne organizira službe notranje kontrole in notranje revi- 
zije (125. člen). 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje 
iz prvega odstavka. 

144. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje izredni upravitelj: 

- če ravna v nasprotju z določbo 3. odstavka 90. člena tega 
zakona; 
- če v roku ne sestavi poročilo o svojem delu (98. člen); 
- če pred prenehanjem svojih funkcij ne izvrši nalog po 99. 
členu tega zakona. 

145. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje član izrednega nadzornega sveta, če v roku ne sestavi 
poročilo o svojem delu (98. člen). 

XXII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

146. člen 

Banke in hranilnice morajo uskladiti svojo organizacijo in 
poslovanje ter ustanovitvene in druge akte z določbami tega 
zakona najkasneje v roku enega leta po uveljavitvi tega za- 
kona. 

Ne glede na določila prvega odstavka tega člena morajo 
banke prilagoditi vrsto delnic iz 6. člena tega zakona do 31. 
12. 1997 in lastniško strukturo iz 44. člena do 31. 12. 2000. 

Drugi odstavek 5. člena se uporablja do 31.12.1997, do takrat 
izdana omejena dovoljenja za opravljanje določenih finančnih 
storitev pa postanejo po tem datumu dovoljenja za opravlja- 
nje vseh finančnih storitev po tem zakonu. 

Določba drugega odstavka 42. člena tega zakona, se uporab- 
lja do 31. 12. 1997. 

Hranilno kreditne službe, ustanovljene po zakonu o hranilno 
kreditnih službah (Ur. I. SRS, št. 14/90 in 30/90), morajo svojo 

organizacijo, poslovanje in akte uskladiti s tem zakonom 
v petih letih po uveljavitvi tega zakona. 

Če hranilno kreditne službe ne izpolnijo obveznosti iz prejš- 
njega odstavka, se iz sodnega registra izbrišejo po uradni 
dolžnosti. 

Predstavništva tujih bank, ustanovljena po zakonu o bankah 
in hranilnicah (Ur. I. RS, 1/91, 38/92, 46/93), in predstavništva, 
ki nimajo soglasja oz. dovoljenja Banke Slovenije za ustanovi- 
tev, se morajo prilagoditi temu zakonu v 6 mesecih po njegovi 
uveljavitvi. 

Vsi postopki za pridobitev dovoljenj in soglasij Banke Slove- 
nije, ki so bili začeti po predpisih, ki so veljali pred uveljavi- 
tvijo tega zakona, se končajo po navedenih predpisih. 

Predsanacijski, sanacijski, stečajni in likvidacijski postopki 
v bankah in hranilicah, ki so bili začeti po določilih zakona 
o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilic 
(Ur. I. RS, št. 1/91-1 in 46/93), se dokončajo po navedenih 
predpisih. 

Banka ali gospodarska družba, ki opravlja finančne storitve 
po drugih zakonih ali gospodarska družba iz 3. člena tega 
zakona, ki je kapitalsko udeležena v drugi banki z večjim 
deležem kot ga določa 50. člen tega zakona mora uskladiti 
svojo kapitalsko udeležbo do 31. 12. 2000. 

67. do 70. člen tega zakona, se uporabljajo od 1.1.1996 dalje. 

147. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati zakon o bankah 
in hranilnicah (Ur. I. RS, št. 1/91-1, 38/92 in 46/93), zakon 
o Agenciji Republike Slovenije za zavarovanje vlog v bankah 
in hranilnicah (Ur. I. RS, št. 1/91-1), zakon o predsanaciji, 
sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Url. I. RS, št. 1/ 
91-1 in 46/93) in zakon o hranilno kreditnih službah (Ur. I. SRS, 
št. 14/90 in 30/90), razen 11. in 15. člena, ki se uporabljata še 
pet po uveljavitvi tega zakona. 

148. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona je vsebinsko razdeljen na posamezna 
poglavja, ki pomenijo zaokroženo celoto. Tako so v I. poglavju 
združene splošne določbe, ki opredeljujejo banko kol delni- 
ško družbo z natančnejšo opredelitvijo finančnih storitev, ki 
jih opravljajo le banke. To so predvsem storitve, ki so že po 
smernicah Evropske unije opredeljene kot tipični bančni 
posli. Hkrati pa gre tudi za storitve, za katere predlagatelj 
meni, da jih je glede na njihov dosežen razvoj v našem 
prostoru smiselno opredeliti kot storitve, ki jih smejo oprav- 
ljati le banke na podlagi dovoljenja Banke Slovenije. Obenem 
pa so v 2. členu zakona podrobneje naštete finančne storitve, 
ki jih lahko opravljajo tudi druge pravne osebe, za katere 
predlagatelj ni predvidel obveznega dovoljenja. Storitve fak- 
toringa, finančnega zakupa, posle z vrednostnimi papirji ter 
nepremičninami sme banka opravljati v gospodarski družbi, 
v kateri ima manj kot 10% celotnega števila delnic, ali pa 
v banki sami. Zaradi težav pri izvajanju učinkovitih sankcij na 
podlagi veljavnega zakona predlagatelj v 129. členu predlaga 
za pravne osebe in podjetnike posameznike, ki finančne stori- 
tve opravljajo brez dovoljenja, strogo sankcijo v smislu izbrisa 
iz sodnega registra oziroma vpisnika pri organu, pristojnem 
za javne prihodke. Določba 6. člena je pogoj za izvajanje 
določb predloga zakona o kvalificiranih deležih. 

V II. poglavju so urejene specialne določbe, ki pomenijo 
odstopanje od določil zakona o gospodarskih družbah in so 

nujne z vidika smernic. Določbi 8. in 9. člena uvajata mehani- 
zem »štirih oči« oziroma postopek za izdajo dovoljenja kandi- 
datu za člana uprave banke. V10. in 11. členu pa so navedene 
izjeme glede članov nadzornega sveta in določba o zaščiti 
manjšinskih delničarjev banke ali hranilnice. 

III. poglavje vsebuje določbe, ki se nanašajo na vsebino vloge 
za dovoljenje, rok za izdajo dovoljenja, razloge zaradi katerih 
Banka Slovenije lahko zavrne oziroma odvzame dovoljenje, 
ter prenehanje dovoljenja in določbe o potrebnih listinah, ki 
jih mora banka priložiti predlogu za vpis v sodni register. 

Merila glede združevanja bank so podrobneje navedena v 18. 
členu. Banka Slovenije izda dovoljenje za združitev na pod- 
lagi stopnje tržne koncentracije in prevladujočega tržnega 
deleža banke in po pridobitvi predhodnega soglasja Urada za 
varstvo konkurence. 

V V. poglavju so združene določbe, ki se nanašajo na podruž- 
nico in predstavništvo tuje banke v Republiki Sloveniji in 
določbe o podružnicah domačih abnk v tujini. Tuja banka 
odpre podružnico, ko pridobi dovoljenje Banke Slovenije. Za 
zavrnitev, odvzem in prenehanje podružnice tuje banke se 
uporabljajo določbe 13. do 17. člena. Tuja banka sme preko 
predstavništva na podlagi dovoljenja Banke Slovenije pred- 
stavljati in posredovati informacije o dejavnosti matične 
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banke, pri čemer ne sme opravljati pridobitnih dejavnosti. 
Banka s sedežem v Republiki Sloveniji odpira podružnice 
v tujini na podlagi dovoljenja Banke Slovenije. 

VI. poglavje je zaradi izpolnjevanja načel varnega in skrbnega 
poslovanja banke zelo pomembno. 24. in 37. člen določata 
obveznost članov uprave in nadzornega sveta bank za izpol- 
njevanje teh načel s tem, da mora banka zaradi tveganj, ki 
nastajajo iz poslovanja, oblikovati splošne in posebne rezer- 
vacije na način, kot to določi Banka Slovenije v skladu z med- 
narodnimi standardi. Določbe glede kapitala, kapitalske 
ustreznosti, kreditnih izpostavljenostih ter naložb v kapitalske 
deleže in nepremičnine so v predlogu zakona bolj ustrezno 
urejene in povzemajo vsebino smernic na tem področju. 
Določbe 32., 33. in 34. člena so v splošnem enake kot v veljav- 
nem zakonu, s tem, da se v tveganje zaradi neizravnanega 
stanja postavk v tujem denarju štejejo tudi bilančne postavke, 
ki se glasijo na valutno klavzulo. V 35. členu je navedeno 
pooblastilo Banke Slovenije, ki lahko zaradi ustreznejšega 
izpolnjevanja vseh načel varnega in skrbnega poslovanja 
predpiše vrste tveganj ter načine za zavarovanje banke pred 
drugimi možnimi tveganji, za katere bi tudi zakonodaja Evrop- 
ske unije pripravila priporočila ali sprejela določeno smer- 
nico. Glede na predlagateljev predlog o načinu odpiranja 
slovenskega bančnega prostora tuji konkurenci ter smernico, 
ki omogoča določeno zaščito nacionalnega interesa, je v 36. 
členu navedeno podrobno pooblastilo Banke Slovenije, na 
podlagi katerega lahko Banka Slovenije za poslovanje 
podružnice tuje banke predpiše pogoj glede dotacijskega 
kapitala, kapitalske ustreznosti in kreditnih izpostavljenosti. 

V VII poglavju so podrobneje navedena določila, ki jih mora 
banka upoštevati pri kreditiranju članov uprave, nadzornega 
sveta in prokuristov banke, kakro tudi njihovih sorodnikov ter 
gospodarskih družb, v katerih imajo prej naštete osebe več 
kot 25% kapitalski delež Kredite tem naštetim osebam sme 
banka odobriti le na podlagi soglasne odločitve nadzornega 
sveta po pogojih, ki veljajo za vse ostale komitente. V primeru 
kršitev zakonskih določil se vsa tako sklenjena pogodbena 
razmerja štejejo za nična. 

VIII. poglavje je vsebinsko popolnoma novo zaradi zahtev 
smernic. V 42. členu je natančno določeno, kaj se razume 
s pojmom kvalificiran delež, ter načini, kako ih posamezna 
oseba sme pridobiti. Predlog v 45. členu vključuje tudi zelo 
ostro sankcijo v primeru kršitev 42. in 44. člena. Ob navede- 
nem pa je pomembna tudi določba, ki določa zgornjo mejo, 
do katere lahko pravne osebe, ki niso banke ali gospodarske 
družbe, ki opravljajo finančne storitve po drugih zakonih, 
pridobivajo deleže v bankah. Določbe VI. poglavja se za hra- 
nilnice ne uporabljajo. 

Poglavje IX. je vsebinsko popolnoma novo. V njem je natanč- 
neje določeno, kdaj se posamezne osebe štejejo za povezane 
osebe. Tako predlog zakona določa bančno in finančno sku- 
pino. V bančno skupino so povezane samo banke. Za 
finančno skupino se štejejo banke in gospodarske družbe, ki 
opravljajo finančne storitve iz 2. člena oziroma finančne stori- 
tve po drugih zakonih, ki so povezane družbe (47. člen). Glede 
na smernice so v 48. in 49 členu oblikovane določbe glede 
zahtev po pripravi konsolidiranih računovodskih izkazov ozi- 
roma pooblastila Banke Slovenije, da v soglasju z drugimi 
nadzornimi organi določi postopke konsolidacije. 50. člen 
natančno določa odstopanje od določil zakona o gospodar- 
skih družbah glede vzajemno povezanih družb. 

Poglavje X. vsebuje določbe, ki se nanašajo na vodenje 
poslovnih knjig, uporabe računovodskih in finančnih standar- 
dov ter finančnih načel v bankah, kakor tudi pooblastilo 
Banke Slovenije oziroma Slovenskega inštituta za revizijo 
glede predpisovanja kontnega okvira, shem bilance stanja, 
bilance uspeha in izkaza finančnih tokov. Banka sestavlja 
računovodske izkaze za poslovno leto, ki je enako koledar- 
skemu letu (52. člen). 

Poglavje XI. Notranja kontrola in notranje revidiranje v členih 
od 55 do 59 določa, da mora banka obvezno organizirati 
službo notranje kontrole in notranje revizije, ki je podrejena 

direktno upravi banke Služba izvaja v banki stalen in celovit 
nadzor zakonitosti, pravilnosti in ažurnosti poslovanja ter 
nadzor nad izvajanjem internih postopkov in pravil. V tej 
službi mora biti zaposlen vsaj en revizor. Delavci te službe pa 
ne smejo opravljati drugih del v banki, ki so izven pristojnosti 
službe za notranjo kontrolo in notranjo revizijo. O svojih 
ugotovitvah mora služba pisno poročati upravi, nadzornemu 
svetu in enkrat letno tudi skupščini banke. Služba mora pri- 
praviti letni plan dela in voditi evidenco o opravljenih kon- 
trolah. 

Poglavje XII. o revidiranju podrobneje določa način in pogoje, 
na podlagi katerih mora biti opravljena obvezna letna revizija 
računovodskih izkazov. Isti revizor lahko opravi v banki naj- 
več dve, ista revizorska družba pa največ pet zaporednih 
revizij letnih poročil. V 65 členu so podrobneje navedene 
vsebine, ki jih mora revizor pregledati in o njih poročati. 
V primeru, da revizorsko poročilo ni opravljeno v skladu s 65. 
členom, lahko Banka Slovenije revizorsko poročilo zavrne in 
zahteva, da pregled opravi drug revizor na stroške banke. 
Banka mora povzetek revidiranega poročila skupaj z mne- 
njem revizorja objaviti v dnevnem tisku v 6 mesecih po pre- 
teku koledarskega leta. 

V določbah poglavja XIII. o zavarovanju vlog je določena 
zakonska obveznost bank za izplačilo vlog fizičnih oseb, ki 
skupno ne presegajo 2.400.000 tolarjev na osebo pri posa- 
mezni banki. Ta obveznost nastane samo v primeru, ko je nad 
posamezno banko uveden postopek stečaja. Obveznost posa- 
mezne banke znaša skupno največ 1% stanja vlog fizičnih 
oseb v njeni bilanci. Če Banka Slovenije iz poslovan/a posa- 
mezne banke oceni, da banka vodi poslovno politiko, ki 
odstopa od poslovnih pogojev ostalih bank na trgu, lahko 
Banka Slovenije za to banko poveča prej navedeno obvez- 
nost, največ za 1% stanja vlog vseh bank. Glede na smernice 
predmet zavarovanja niso vloge fizičnih oseb, ki so člani 
uprave in nadzornega sveta banke. 

Za izpolnitev svoje obveznosti mora posamezna banka na 
posebnem računu obveznih rezerv oblikovati sredstva v višini 
0,1% stanja vlog fizičnih oseb pri tej banki. Ta obveznost se 
lahko poveča, če banka s svojo poslovno politiko odstopa od 
uveljavljenih pogojev, ki veljajo na bančnem trgu, in sicer 
največ za 0,1% stanja vlog fizičnih oseb pri vseh bankah. Pri 
tem Banka Sloveni/e določi merila za ugotavljanje odstopanja 
poslovnih pogojev banke od tistih, ki veljajo na bančnem trgu 
in postopke, po katerih se opravi izplačilo vlog banke v ste- 
čaju. 

Določila predloga zakona glede bančne skrivnosti ohranjajo 
vsebino veljavnega zakona o bankah in hranilnicah, pri tem 
pa so upoštevana tudi določila zakona o preprečevanju pra- 
nja denarja. V 72. členu je natančneje določeno, kdaj se 
posredovanje podatkov, s katerimi banka razpolaga, ne šteje 
kot kršitev določil o bančni skrivnosti. 

XV. poglavje o nadzoru v členih 74 do 81 vsebuje določbe 
o nadzoru, ki ga opravlja Banka Slovenije, in sicer na način, ki 
je v 75. členu podrobneje naveden, v 76. členu je določeno, da 
morata banka in hranilnica o določenih zadevah obveščati 
Banko Slovenije v 8 dneh po nastanku dogodka. Prav tako so 
tudi člani uprave, njihovi namestniki, prokuristi ter člani nad- 
zornega sveta banke dolžni obveščati Banko Slovenije o ime- 
novanju ali prenehanju članstva v organih upravljanja drugih 
pravnih oseb in o povečanju ali zmanjšanju deležev s pravico 
upravljanja v drugih pravnih osebah, ki so jih pridobili sami ali 
njihovi ožji družinski člani. Nadzor nad poslovanjem banke ali 
hranilnice opravljajo inšpektorji Banke Slovenije. Stroški nad- 
zora bremenijo banko, kadar se pri nadzoru ugotovijo nepra- 
vilnosti pri poslovanju. Inšpektorji pri nadzoru zlasti prever- 
jajo zadeve, ki so natančneje navedene v 79. členu. Vsaka 
oseba, ki je pri opravljanju nadzora pridobila določene 
podatke, informacije in druga dejstva, jih je dolžna obravna- 
vati kot poslovno skrivnost. 

XVI. poglavje o ukrepih za preprečitev nesolventnosti je raz- 
deljeno na dva dela. V prvem delu so vsebovane določbe 
glede prisilnega upravitelja, ki lahko v banki, ki ne posluje po 
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načelih varnega in skrbnega poslovanja, uvede ukrepe iz 84. 
člena Prisilni upravitelj je na podlagi odločbe Banke Slove- 
nije imenovan za največ 6 mesecev Če v banki po preteku 
6 mesecev še vedno niso bile odpravljene nepravilnosti, 
zaradi katerih je bil uveden prisilni upravitelj, Banka Slovenije 
odloči o izredni upravi, s katero prevzame banko v začasno 
upravljanje Skupaj s prej navedeno odločbo Banka Slovenije 
izda statutarni sklep, ki nadomesti statut banke. S tem statu- 
tom mora banka uskaditi tudi vse druge akte banke. Predlog 
zakona določa tudi pooblastila, odgovornost ter naloge, ki jih 
izredni upravitelj izvaja v banki, katero je Banka Slovenije 
prevzela v upravljanje, vendar najdalj 18 mesecev. Banka 
v času trajanja izredne uprave ne sme izplačati dobička. Prav 
tako v času trajanja izredne uprave delničarjem mirujejo pra- 
vice iz delnic. Banka Slovenije lahko banki v izredni upravi 
določi roke za doseganje višjega kapitala, predpisano stopnjo 
obvezne rezerve, kapitalsko ustreznost, najmanjši znesek 
deviz, ki ga mora imeti banka na računih v tujih, višino 
splošnih in posebnih rezervacij in drugo (94. člen). 

XVIII. poglavje o stečaju in likvidaciji določa posebnosti, ki so 
potrebne v postopkih stečaja in likvidacije banke ali hranil- 
nice glede na splošen zakon o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji (Ur. I. RS, št. 67/93). Predlog zakona v 100. členu 
določa da postopka prisilne poravnave v banki in hranilnici ni 
mogoče začeti. Predlog za ugotavljanje pogojev za začetek 
stečajnega postopka nad banko ali hranilnico lahko podajo 
Banka Slovenije, upniki ali delničarji banke. Na podlagi nave- 
denega predloga guverner Banke Slovenije izda odločbo 
o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega postopka. 
V odločbi o ugotovitvi pogojev za začetek stečajnega 
postopka se navede tudi banka, ki bo v skladu z navodili 
Banke Slovenije prevzela posle banke v stečaju v zvezi z izpla- 

čilom zavarovanih vlog. V 107. členu pa so določene podrob- 
nosti glede pravnih posledic uvedbe stečajnega postopka. 
Predlog za ugotavljanje pogojev za začetek likvidacijskega 
postopka lahko podajo osebe, določene v zakonu in Banka 
Slovenije. 

XVIIiL poglavje zajema posebne določbe za hranilnice in 
Poštno banko Slovenije. V členih od 115 do 119 je podrobneje 
urejena vsebina, ki se uporablja samo za hranilnice. Določilo 
115. člena natančno določa, da se za hranilnice uporabljajo 
vsa določila predloga zakona o bančništvu, če ni v tem 
poglavju drugače določeno. Tako za hranilnice veljajo dolo- 
čene izjeme, in sicer se za hranilnice ne uporabljajo določila 
o kvalificiranem deležu in strukturi delničarjev. Hranilnica ima 
lahko samo enega člana uprave Najnižji znesek osnovnega 
kapitala za hranilnico je 68 milijonov tolarjev s tem, da je 25% 
osnovnega kapitala hranilnice lahko vplačanega s stvarnimi 
vložki. Hranilnica sme za fizične osebe, podjetnike posamez- 
nike in majhne gospodarske družbe opravljati le določene 
finančne storitve iz 2. člena predloga zakona o bančništvu 
Delničarji hranilnic so lahko samo domače pravne in fizične 
osebe. V 119. členu pa je določeno, da hranilnica ne sme 
odpreti podružnice, predstavništva v tujini ali pridobivati kapi- 
talske deleže v tujih pravnih osebah. 

Poštna banka Slovenije, za katero se uporabljajo vsa določila 
predloga zakona o bančništvu, sme opravljati finančne stori- 
tve iz 2. člena in določene posebne posle, ki so povezani 
s poštno dejavnostjo in so podrobno našteti v 122. členu. 
Zaradi posebnega statusa, ki ga ima Poštna banka Slovenije, 
ker edina sme uporabljati poštna okenca kot bančna okenca, 
je nujno potrebno, da se promet z njenimi delnicami opravlja 
na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

JAVNIH NAROČILIH 

- EPA 551 - draga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 150. seji dne 22. junija 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 29. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 17. 3. 1995 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o javnih naročilih 
- druga obravnava. 

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

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Andrej ENGELMAN, državni sekretar v Ministrstvu za 
finance, 

- Peter ĆERNIGOJ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za finance. 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

Področje uporabe 

1. člen 

(1) Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov pri oddaji 
javnih naročil. 

Razlage pojmov 
2. člen 

(1) Po tem zakonu posamezni pojmi pomenijo: 

1. »naročnik« so: 

- uporabniki proračuna, 
- javni gospodarski zavodi in javna podjetja, 
- druge pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj 
oziroma soustanovitelj je država ali lokalna skupnost: 

2. »javno naročilo« je. 

- nakup osnovnih sredstev, inventarja in potrošnega materi- 
ala in zagotovitev sredstev, potrebnih za zagotavljanje javnih 
dobrin, najem osnovnih sredstev in inventarja, 
- izvedba storitev materialnega in nematerialnega značaja, 
- prodaja osnovnih sredstev, inventarja in potrošnega mate- 
riala in zagotovitev sredstev, potrebnih za zagotavljanje javnih 
dobrin ali oddaja le-teh v najem 
- izvedba razvojnih programov in programov na področju 
družbenih dejavnosti , 

ki je predhodno opredeljeno v proračunih, finančnih načrtih 
naročnikov oziroma v planskih dokumentih naročnikov; 

1. »ponudnik« je vsaka pravna ali fizična oseba, ki sodeluje 
v postopku oddaje javnega naročila tako, da zahteva razpisno 
dokumentacijo oziroma predloži, svojo ponudbo; 
2. »veljavna ponudba« je ponudba, ki jo ponudnik v skladu 
z navodili naročnika pravilno opremljeno in pravočasno pred- 
loži naročniku; 
3. »popolna ponudba« je ponudba, ki vsebuje ponudbeno 
dokumentacijo, ki jo naročnik zahteva v javnem razpisu, v raz- 
pisni dokumentaciji in v navodilih ponudniku; 
4. »prevzemnik« je pooblaščena oseba naročnika, ki od 
ponudnika v roku za oddajo ponudb prevzame ponudbo in 
mu o tem izda ustrezno potrdilo; 
5. »dokumentacija o javnih naročilih« obsega dokumenta- 
cijo, ne glede na način oddaje javnega naročila, ki dokumenti- 
rano prikazuje poslovne dogodke v zvezi z oddajo javnega 
naročila: od evidentiranja potrebe po oddaji javnega naročila, 
o oddaji javnega naročila, o izvedbi javnega naročila, o pre- 
daji pridobljene dobrine v uporabo do poteka garantnega 
roka; 
6. »oddaja javnega naročila« so vsi postopki, po katerih mora 
ravnati naročnik pri izvedbi javnega naročila, kot jih predpi- 
suje ta zakon: informativni razpis, javni razpis, zbiranje 
ponudb, ocenjevanje ponudb in izbira najugodnejšega 
ponudnika, sklenitev pogodbe, vključno z nadzorovanjem 
njene izpolnitve; 
7. »izvajalec« je najugodnejši ponudnik, s katerim naročnik 
sklene pogodbo po opravljenem javnem razpisu ali nepo- 
sredno. 

c 
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Načini oddajanja javnih naročil 

3. člen 

(1) Naročnik lahko odda javno naročilo z: 

- javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev, 
— javnim razpisom za izbiro izvajalca s predhodnim ugotav- 
ljanjem sposobnosti. 

(2) Z neposredno pogodbo sme naročnik oddati javno naro- 
čilo le v primerih in ob pogojih, določenih s tem zakonom. 

(3) Z izbranim ponudnikom sklene naročnik pisno pogodbo. 

Oddaja javnih naročil z neposredno pogodbo brez javnega 
razpisa 

4. člen 

(1) Naročnik sme oddati javno naročilo izvajalcu z nepo- 
sredno pogodbo brez javnega razpisa le v naslednjih pri- 
merih: 

1. če pogodbena vrednost ne presega zneska, ki je določen za 
posamezno proračunsko obdobje s predpisi o izvrševanju 
državnega proračuna, 
2. če je predmet javnega naročila nakup oborožitve, vojaške 
opreme in specialne operativne tehnike, določene s predpisi 
Vlade, 
3. če je za izvedbo javnega naročila usposobljen samo en 
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, ustrez- 
nimi strokovnimi kadri, s patentnimi pravicami, s pravicami do 
zaščitnih znamk, zaščitnih vzorcev ali avtorskimi pravicami, 
4. če je na trgu samo en dobavitelj, ki je sposoben ponuditi 
blago ali storitve v določenem obsegu, predmeta ali obsega 
javnega naročila pa ni mogoče deliti v manjše zaključene 
celote in jih oddati ločeno, 
5. če je predmet javnega naročila dodatno preverjanje pro- 
jektnih rešitev za že sklenjene pogodbe ali odločanje na 
pristojnih organih in bi bila zaradi trajanja postopka javnega 
razpisa povzročena večja škoda, 
6. če je predmet javnega naročila izvedba intervencijskih del 
in odprava škodljivih posledic ob naravnih nesrečah ali v dru- 
gih primerih višje sile, 
7. če je ogrožena varnost ljudi in objektov in bi opustitev 
nujnih del v času trajanja postopkov oddaje javnega naročila 
povzročila večjo škodo, 
8. če se javna naročila oddajo državnim organom, organom 
lokalnih skupnosti, javnim zavodom ali drugim pravnim ose- 
bam, ki opravljajo dejavnosti na podlagi posebnega zakona 
ali drugega predpisa. 

5. člen 

(1) Naročnik mora v postopku oddaje javnega naročila z nepo- 
sredno pogodbo brez javnega razpisa ceno in kakovost pred- 
meta javnega naročila posebej skrbno preveriti: z zbiranjem 
več ponudb, ali opraviti informativni javni razpis, ali z analizo 
stroškov ali s primerjanjem kakovosti in podobno. Naročnik 
opravi preverjanje glede na vrsto in predmet javnega naročila. 
To preverjanje mora naročnik izkazati v svoji dokumentaciji. 

(2) Naročnik mora hraniti vso dokumentacijo o opravljenem 
preverjanju. 

Informativni razpis 

6. člen 

(1) Naročnik lahko objavi informativni razpis, s katerim pri- 
dobi informacije o ponudbi in ponudnikih na trgu. 

(2) Če naročnik objavi javni razpis, ne da bi bili izpolnjeni 

pogofi iz 7. člena tega zakona, se tak razpis šteje kot zbiranje 
informacij o ponudbi in ponudnikih. 

(3) Informativni razpis ni podlaga za sklenitev pogodbe, na kar 
mora naročnik v javnem razpisu izrecno opozoriti. 

Pogoji za pričetek oddaje javnega naročila 

7. člen 

(1) Naročnik lahko prične z oddajo javnega naročila: 

1. če je javno naročilo zajeto v državnem proračunu, prora- 
čunu lokalne skupnosti ali finančnem načrtu oziroma če sred- 
stva ne presegajo z zakonom dovoljenih predobremenitev; če 
je javno naročilo vključeno v letni plan nabav po vsebini, po 
vrednosti in po dinamiki financiranja; če je javno naročilo za 
vzdrževalna dela vključeno v letni program vzdrževalnih del 
po vsebini, po vrednosti in po dinamiki financiranja; 
2. naročnik lahko prične s postopkom oddaje javnega naro- 
čila tudi, če ni izpolnjen pogoj iz prve točke tega odstavka 
v primerih, ko so predmet javnega razpisa dela sezonskega 
značaja in bi bila zaradi časovnih omejitev otežena izpolnitev 
javnega naročila v okviru proračunskega leta. Naročnik v tem 
primeru sklene pogodbo po sprejetju proračuna oziroma 
finančnega načrta; 
3. če je za javno naročilo investicijskega značaja izdelan 
program po enotni metodologiji za izdelavo teh programov in 
ga je potrdil pristojni resorni minister, pristojni organ lokalne 
skupnosti ali organ upravljanja s pisnim sklepom. Enotno 
metodologijo za izdelavo programov za javna naročila investi- 
cijskega značaja predpiše Vlada Republike Slovenije na pred- 
log ministrstva, pristojnega za finance; 
4. če je pridobljeno soglasje Republiške direkcije za blagovne 
rezerve, ko je predmet javnega naročila blago, ki je na razpo- 
lago pri blagovnih rezervah. Vrsto blaga objavi Republiška 
direkcija za blagovne rezerve vsako leto za obdobje enega 
leta. 

(2) Naročnik mora navedene pogoje izpolnjevati posamično 
ali kumulativno, glede na vrsto javnega naročila. 

Obveznost informiranja o predvidenih javnih naročilih 

7. a člen 

(1) Naročnik mora tudi pred pričetkom oddaje javnega naro- 
čila možnim ponudnikom, izvajalcem in dobaviteljem infor- 
macije o predvidenih javnih naročilih. 

Enakopravnost nastopanja in omejitve 

8. člen 

(1) Naročnik določi razpisne pogoje za oddajo javnega naro- 
čila, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki. 

(2) Razpisni pogoji so javni in so sestavni del razpisne doku- 
mentacije. 

(3) Vsi ponudniki, ki predložijo svojo ponudbo naročniku in 
izpolnjujejo razpisne pogoje, so enakopravni. 

(4) Naročnik v javnem razpisu ne sme krajevno omejevati 
ponudnikov. 

(5) Naročnik mora predmet javnega naročila oblikovati v smi- 
selno zaključene celote tako, da jih je mogoče oddajati lo- 
čeno. 

(6) Naročnik razpisnih pogojev in tehničnih specifikacij ne 
sme prilagoditi konkretnemu ponudniku. 

(7) Ponudnik ne more hkrati nastopati tudi kot podizvajalec 
v ponudbi drugega ponudnika. 
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9. člen 

(1) Izdelovalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne 
sme nastopati kot ponudnik na javnem razpisu ali kot podiz- 
vajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi 
ponudbe, razen kadar je predmet javnega naročila investicij- 
sko vzdrževanje. 

10. člen 

(1) Zaradi razvojnega vpliva javnih naročil na domače gospo- 
darstvo lahko domači ponudniki dosežejo višjo ceno ob ena- 
kem izpolnjevanju drugih pogojev. Vlada določi odstotek zaš- 
čite domačih ponudnikov v primeru, da ponujajo domače 
blago, gradbena dela ali storitve. Odstotek zaščite ne sme 
preseči 10% in je lahko selektiven. 

(2) Naročnik mora pri ocenjevanju ponudb upoštevati odsto- 
tek zaščite iz prejšnjega odstavka. 

(3) Ponudba se šteje za domačo, če je več kot 50% vrednosti 
blaga, gradbenih del in storitev domačega porekla. 

(4) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, da bo pri 
ocenjevanju ponudb upošteval zaščito iz prvega odstavka 
tega člena. 

(5) Določila prejšnjih odstavkov tega člena ne veljajo za 
oddajo javnih naročil ponudnikom iz držav, s katerimi ima 
Republika Slovenija sklenjene mednarodne sporazume, ki 
izključujejo možnosti zaščite iz prvega odstavka tega člena. 

Uporaba jezika, valut in normativi 

11. člen 

(1) Razpisna dokumentacija in pogodbeni dokumenti morajo 
biti napisani v slovenskem jeziku, vrednosti pa izražene v slo- 
venski valuti. Naročnik lahko poleg razpisne dokumentacije 
v slovenskem jeziku, v primeru, da predmet javnega naročila 
sofinancira nedomicilni pravi subjekt, določi tudi uporabo 
tujih jezikov. 

(2) V razpisnih pogojih, ponudbeni in pogodbeni dokumenta- 
ciji morajo biti navedeni tehnični predpisi, standardi in nor- 
mativi, veljavni v Republiki Sloveniji oziroma predpisi medna- 
rodnih organizacij, katerih uporabo Republika Slovenija priz- 
nava. 

12. člen 

(1) Naročnik mora zahtevati od ponudnikov ustrezno dokazilo 
o atestih za ponujeno blago in zagotovilo o servisiranju. 

Vodenje evidenc o javnih naročilih 

13. člen 

(1) Postopki oddaje javnega naročila morajo biti v celoti 
dokumentirani. 

(2) Naročnik mora ponudniku vso dokumentacijo v postopkih 
oddaje javnega naročila pošiljati s priporočeno pošto ali na 
drug ustrezen način, tako da lahko izkaže vročitev. 

14. člen 

(1) Naročnik mora voditi ažurno evidenco in hraniti dokumen- 
tacijo o javnih naročilih. 

(2) Evidenca in dokumentacija o oddanih javnih naročilih je 
javna, razen dokumentov, označenih z oznakami »državna 

skrivnost«, »vojaška skrivnost«, »strogo zaupno« ali 
»poslovna skrivnost«. 

2. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA BREZ OMEJITEV 

Strokovna komisija 

15. člen 

(1) Postopek oddaje javnega naročila vodi strokovna komisija 
(v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje predstojnik naročnika 
s pisno odločbo. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. 
V postopku oddaje javnih naročil, katerih vrednost presega 
50.000.000 tolarjev komisijo poleg predsednika sestavljajo 
najmanj še štirje člani. 

(2) Predsednik in člani komisije morajo imeti strokovno izo- 
brazbo in izkušnje v stroki, v področje katere šteje predmet 
javnega razpisa, eden od članov mora biti diplomirani 
pravnik! 

16. člen 

(1) Predsednik in člani komisije morajo v postopkih oddaje 
javnega naročila ravnati v skladu s pravili stroke in določili 
tega zakona ter ne smejo biti s ponudniki v poslovnem raz- 
merju, sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti 
do vštetega četrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do 
vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prene- 
hala. 

(2) Predstojnik naročnika mora na predlog predsednika ali 
člana komisije, na zahtevo ponudnikov ali na lastno pobudo 
imenovati s sklepom novega predsednika ali člana komisije 
takoj, ko je podan izločitveni razlog. 

17. člen 

(1) Će naročnik za izvedbo postopka oddaje javnega naročila 
nima usposobljenih delavcev, mora izvedbo postopka in nad- 
zor nad izpolnitvijo javnega naročila oddati drugim službam 
v okviru državne uprave, ko so naročniki organi državne 
uprave ali svetovalnim podjetjem, za katere je predhodno 
ugotovljena sposobnost in nepovezanost s ponudniki in po 
postopku kot ga določa ta zakon. 

(2) Če naročnik odda izvedbo postopka zunanjemu izvajalcu, 
imenuje izvajalec predsednika in člane komisije v soglasju 
z naročnikom. 

Javna objava 

18. člen 

(1) Javni razpis za izbiro izvajalca brez omejitev (v nadaljnjem 
besedilu: javni razpis) mora biti objavljen v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

(2) Javni razpis v vrednosti do 1.000.000 tolarjev lahko naroč- 
nik objavi na oglasni deski na vidnem in dostopnem mestu na 
sedežu naročnika. 

Vsebina objave javnega razpisa 

19. člen 

(1) Objava javnega razpisa mora vsebovati zlasti: 
1. Ime in naziv naročnika, 
2. Predmet javnega naročila iz 2. člena tega zakona z navedbo 
vsebine, (ime, vrsto in količino blaga, vrsto in obseg storitve, 
naziv objekta ali storitve), 
3. Orientacijsko vrednost naročila, 
4. Dobavni rok oziroma rok začetka in dokončanja del, 
5. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. 
6. Rok, v katerem lahko ponudniki predložijo ponudbe in 
način predložitve ponudbe (datum, čas, naslov, oznaka), 
7. Naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja ponudb, 
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8. Rok. v katerem bodo ponudniki obveščeni o izidu javnega 
razpisa, 
9 Kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani ponudniki 
dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo dodatne informa- 
cije. 
(2) Naročnik lahko v javnem razpisu poleg zgoraj navedenih, 
objavi glede na vrsto javnega naročila tudi druge podatke. 

Rok za predložitev ponudb 

20. člen 

(1) Rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 20 dni. 

(2) Ko je predmet javnega naročila končni proizvod ali borzno 
blago ali če vrednsot javnega naročila ne presega 10.000.000 
tolarjev, rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 10 
dni. 

(3) Za javna naročila investicijskega značaja v vrednosti inve- 
sticije nad 51.000.000 tolarjev, rok za predložitev ponudb ne 
sme biti krajši od 30 dni. 

(4) Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa 
v Uradnem listu ali na oglasni deski. 

Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika 

21. člen 

(1) Naročnik mora v objavi javnega razpisa glede na vrsto 
javnega naročila opredeliti merila za izbiro najugodnejšega 
ponudnika. 

(2) Naročnik opredeli merila na podlagi objektivnih pravil. 
Vrstni red navedbe meril mora ustrezati pomenu posamez- 
nega merila za izbiro najugodnejšega ponudnika glede na 
predmet javnega naročila. 

(3) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so zlasti: 

- ponudbena cena 
- kvaliteta blaga ali storitve, 
- rok izpolnitve javnega naročila, 
- reference ponudnika 

22. člen 

(1) Naročnik mora z dnem objave javnega razpisa omogočiti 
ponudnikom vpogled v razpisno dokumentacijo. 

(2) Razpisna dokumentacija mora glede na vrsto javnega 
naročila smiselno obsegati: 

1. tehnične in ekonomske podatke o predmetu javnega naro- 
čila, 

2. projektno nalogo, izdelano v takem obsegu, da je na njeni 
podlagi možno izdelati ponudbo, 

3. podatke o lokaciji, zemljišču, o pogojih gradbišča, promet- 
nih, tehnoloških in ekoloških pogojih, 

4 enotni popis s tehničnimi pogoji in količinami (projektant- 
skimi predizmerami) oziroma tehničnimi pogoji in standardi 
oziroma tehničnimi specifikacijami za blago, 

5 pogoje kakovosti in način dokazovanja kakovosti blaga, 
uporabljenih materialov ali opravljenih storitev 

6. orientacijsko vrednost javnega naročila, 

7. roke dobav oziroma dinamiko izpolnitve javnega naročila, 

8. zahtevo po vrsti ponudbe (po enoti mere, skupna vrednost, 
ključ v roke itd.) 

9. način obračunavanja (po dobavi, po izmerah, v tranšah itd.) 

10. zahtevane garancijske roke ter pogoje garancij, 

11. načine zavarovanj in vrste finančnih zavarovanj tveganj, ki 
jih zahteva naročnik za izpolnitev obveznosti (garancije za 
resnost ponudbe, garancija za izpolnitev pogodbe, garancijo 
za izpolnitev obveznosti v garancijskem roku itd.), 

12 način in zagotovitev plačil, 

13. zahtevo glede časovne veljavnosti ponudbe, 

14. merila za izbiro najugodnejšega ponudnika ter vrstni red 
meril, ki ustreza pomenu posameznega merila za izbiro naj- 
ugodnejšega ponudnika glede na predmet javnega naročila, 

15 druge podatke o javnem naročilu, potrebne za izdelavo 
ponudbe, 

15. zahtevo glede oblike ponudbe, 

17. vzorec pogodbe, 

18. navedbo potrebnih dokazil, podatkov in informacij zaradi 
ugotovitve sposobnosti ponudnika za izpolnitev javnega na- 
ročila: 

- veljavno registracijo ponudnika za dejavnost, v področje 
katere štejejo dela in naloge, ki so predmet javnega naročila 
- podatke o zasedenosti kapacitet in o razpoložljivih kadrih 
ter o njihovi strokovni usposobljenosti, 
- dokazilo o pridobljenem certifikatu kakovosti, 
- dokazila o finančnem stanju ponudnika, 
- reference ponudnika, 
- dokazilo, da imajo ponudniki glede pravic intelektualne 
lastnine, ki so predmet ponudbe ali del ponudbe, urejena 
razmerja z imetniki teh pravic, 
- podatke o podizvajalcih in o obsegu javnega naročila, ki bi 
ga izpolnili podizvajalci, 
- podatke o odgovornem vodji del, 

19. rok, v katerem bodo ponudniki prejeli sklep o izbiri naj- 
ugodnejšega ponudnika oziroma sklep o ponovnem javnem 
razpisu. 

20. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe glede oblike, 
vsebine in predložitve ponudbe, ponudbe dokumentacije ter 
zahtevanih dokazil. 

(3) Naročnik mora izdelati razpisno dokumentacijo v svoji 
standardizirani obliki in obrazcih. 

23. člen 

(1) Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo predati 
razpisno dokumentacijo Naro6nik lahko pri tem zaračuna 
materialne stroške priprave razpisne dokumentacije in stro- 
ške pošiljanja. 

24. člen 

(1) Naročnik mora seznam ponudnikov, katerim je posredoval 
razpisno dokumentacijo, čuvati kot poslovno skrivnost. 

25. člen 

(1) Če naročnik po predaji razpisne dokumentacije ugotovi, 
da je razpisna dokumentacija nepopolna, mora vsem ponud- 
nikom, katerim je posredoval razpisno dokumentacijo, nemu- 
doma posredovati dodatno dokumentacijo in navodila, ven- 
dar ne pozneje kot 5 dni pred rokom, ki je določen za predlo- 
žitev ponudb. 

(2) Z dodatno razpisno dokumentacijo naročnik ne sme spre- 
minjati predmeta, količine ali obsega javnega naročila. 

26. člen 

(1) Rok, v katerem mora naročnik sprejeti sklep o izbiri naj- 
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ugodnejšega ponudnika oziroma sklep o ponovnem javnem 
razpisu, ne sme biti daljši od 45 dni za javna naročila, katerih 
vrednost presega 50.000 000 tolarjev in za javna naročila 
investicijskega značaja in ne daljši od 15 dni za vsa druga 
javna naročila. 

(2) Ta rok prične teči naslednji dan po javnem odpiranju 
ponudb. 

Ponudbena dokumentacija 

27. člen 

(1) Ponudbena dokumentacija, ki jo ponudnik predloži naroč- 
niku, mora glede na predmet javnega naročila, vsebino jav- 
nega razpisa in razpisne dokumentacije vsebovati: 

1. Ime in sedež ponudnika ter matično številko iz registra 
organizacij in obrti Zavoda Republike Slovenije za statistiko 
(ROS ali ERO) in dokazilo o izpolnjevanju obveznostih do 
države. Domači ponudnik, ki se ne mote izkazati z matično 
številko in dokazilom o izpolnjenih obveznosti do države, ne 
more sodelovati na javnem razpisu; 

2. Dokazilo o registraciji za dejavnost, v področje katerega 
štejejo dela in naloge, ki so predmet javnega naročila; 

3. Zahtevane reference, dokazila o finančnem stanju ponud- 
nika; 

4. Izpolnjen in podpisan vzorec pogodbe; 

5. Ponudbeni predračun s prilogami: 

- predračun del (po količini in vrsti del, po postavkah, po 
enoti, na ključ, celotno vrednost itd ), 
- strukturo cene po vnaprej predpisanih elementih v razpisni 
dokumentaciji (za celotno vrednost, za skupine postavk, za 
vsako postavko posebej ipd.), 
- izhodiščne cenike elementov strukture cene, veljavne do 
dne sklenitve pogodbe, 
- podatke, na katerih temelji predračun ter druge podatke 
glede določljivosti cene in obračuna, 
- udeležbo podizvajalcev in njihov delež, 
- način določanja in obračunavanja razlik v ceni; 

6 Rok za izpolnitev javnega naročila oziroma dinamiko izpol- 
nitve javnega naročila po postavkah ali po grupah postavk; 

7. Način obračunavnja in dinamiko plačil glede na dinamiko 
izpolnitve javnega naročila; 

8 Garancijske roke in načine zavarovanja izpolnitve obvezno- 
sti oziroma jamstva; 

9. Način zagotavljanja in dokazovanja kakovosti; 

10 Ugodnosti, ki jih nudi ponudnik naročniku; 

11. Datum, do katerega velja ponudba; 

12. Projekte, grafične, slikovne in tekstualne predloge in 
razlage, prospekte, utemeljitve, variantne predloge in rešitve, 
vzorce in druge dokumente, po lastni presoji ponudnika; 

13. Navedbo pooblaščene osebe ponudnika, ki daje tolmače- 
nja v zvezi s ponudbo; 

14. Drugo dokumentacijo in dokazila, ki jih naročnik objavi 
v javnem razpisu, razpisni dokumentaciji in v navodilih za 
izdelavo ponudbe. 

(2) Tuji ponudnik predloži kot dokazilo o registraciji in 
o finančnem stanju dokumente, ki ustrezajo predpisom nje- 
gove države. 

Predložitev ponudbe naročniku ,, 

28. člen 

(1) Ponudnik na podlagi javnega razpisa predloži ponudbo 
z vso ponudbeno dokumentacijo naročniku v skladu z razpis- 
nimi pogoji in navodili za izdelavo in predložitev ponudbe. 

(2) O predložitvi in o času predložitve ponudbe mora naro- 
čnik izdati ponudniku ustrezno potrdilo. 

(3) Ponudnik sme na javni razpis predložiti samo eno 
ponudbo Če je izvedba javnega naročila možna v več varian- 
tah, sme predložiti poleg ponudbe, ki je skladna z razpisno 
dokumentacijo, tudi variantne ponudbe. 

(4) Če predloži ponudnik ponudbeno dokumentacijo v več 
ovitkih, morajo biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo 
število navedeno v spremnem dopisu. Na vsakem ovitku 
s ponudbeno dokumentacijo mora biti naslov naročnika 
z vidno oznako »ne odpiraj, ponudba« in navedba predmeta 
javnega razpisa, na katerega je ponudba predložena. Ovitki 
morajo biti ustrezno zalepljeni, na hrbtni strani pa mora biti 
označen naziv in sedež ponudnika. 

(5) Ob prevzemu pooblaščena oseba naročnika ugotovi, ali 
so ovitki pravilno označeni in ugotovitev vpiše v potrdilo 
o predložitvi ponudbe. 

(6) Na vsakem predloženem ovitku mora pooblaščena oseba 
naročnika označiti datum in točen čas prevzema ter označiti 
vrstni red prevzema ponudb ter prevzem potrditi s pečatom in 
podpisom. 

29. člen 

(1) Za pravočasno predloženo se šteje ponudba, ki je naroč- 
niku predložena v roku, določenem v javnem razpisu. 

(2) Če ponudnik pošlje ponudbo po pošti, se šteje za pravo- 
časno predloženo ponudba, ki je naročniku predložena 
v roku, ki je določen v javnem razpisu. 

30. člen 

(1) Po izteku roka za predložitev ponudb kot je naveden 
v javnem razpisu, ponudniki ne morejo spremeniti oddanih 
ponudb, |ih dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih 
ne sme prevzeti. 

(2) Za spremembo, dgpolnitev ali nadomestitev ponudbe se 
ne šteje pojasnjevanje ponudbe ali odprava računskih napak. 

31. člen 

(1) Pooblaščena oseba naročnika mora predložene ponudbe 
in imena ponudnikov čuvati kot poslovno skrivnost in |ih 
izročiti komisiji do roka, ki je v javnem razpisu določen za 
javno odpiranje ponudb. 

Javno odpiranje ponudb 

32. člen 

(1) Odpiranje ponudb je javno. 

(2) Odpiranje ponudb opravi komisija na naslovu in v prosto- 
rih ter na dan in ob uri, kot je to določeno v javnem razpisu ne 
glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov nav- 
zoči ali ne. 

(3) Predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpira- 
nja izročijo komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na jav- 
nem razpisu. 
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33. člen 

(1) Javni razpis uspe, če naročnik prevzame vsaj 3 veljavne 
ponudbe. Če javni razpis ne uspe zaradi premajhnega števila 
veljavnih ponudb, komisija ponudb ne odpira in jih neodprte 
vrne ponudnikom. 

(2) Če prvi javni razpis ni uspel zaradi premajhnega števila 
veljavnih ponudb, naročnik sprejme sklep o ponovnem jav- 
nem razpisu in ga pošlje vsem ponudnikom. 

(3) Javni razpis lahko ponovi pod enakimi ali drugačnimi 
pogoji. 

(4) Če tudi ponovljeni javni razpis ni uspel zaradi premajh- 
nega števila veljavnih ponudb, komisija opravi javno odpira- 
nje teh ponudb. Naročnik v tem primeru lahko odda javno 
naročilo z neposredno pogodbo najugodnejšemu ponudniku. 
Pri izbiri najugodnejšega ponudnika ni vezan le na ponudbe, 
prispele na drugi javni razpis in lahko pridobi tudi ponudbe 
drugih izvajalcev. Za izbiro najugodnejšega ponudnika upo- 
rabi merila, navedena v ponovljenem javnem razpisu. 

34. člen 

(1) Pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisija ugo- 
tovi: 

1. sestavo in sklepčnost komisije, 
2. vse veljavne (pravočasno predložene in pravilno označene) 
ponudbe z imeni ponudnikov, 
3 vse neveljavne (nepravočasno predložene in nepravilno 
označene) ponudbe, 
4. imena navzočih predstavnikov ponudnikov in drugih pri- 
sotnih. 

(2) Vse neveljavne ponudbe komisija izloči iz nadaljnjega 
postopka in jih neodprte vrne ponudnikom. 

35. člen 

(1) Komisija ugotovi, da je javni razpis uspel, odpira ponudbe 
po zaporedje, kot so bile prevzete ter z njihovo vsebino 
seznani navzoče. 

36. člen 

(1) O odpiranju ponudb komisija sproti sestavlja zapisnik, ki 
mora vsebovati: 

1. Naslov, prostor, datum in čas, ko je komisija pričela z jav- 
nim odpiranjem ponudb, 
2 Predmet javnega naročila, 
3. Imena in strokovno izobrazbo predsednika in članov komi- 
sije, 
4. Imena navzočih predstavnikov ponudnikov, 
5. Imena drugih navzočih, 
6 Imena ponudnikov, ki niso navzoči pri javnem odpiranju 
ponudb, 
7. Vrstni red odpiranja ponudb ter glavne podatke iz vsake 
ponudbe (cene, roki, reference, posebne ugodnosti), 
8. Ugotovitve o popolnosti ponudb z navedbo ponudnikov, ki 
niso predložili popolne ponudbe z navedbo pomanjkljivosti. 

(2) Če je ponudnik predložil na javni razpis več kot eno 
ponudbo ali če je predložil le ponudbo za variantno izvedbo 
javnega naročila, komisija vse ponudbe tega ponudnika izloči 
iz nadaljnjega postopka. 

(3) Če pooblaščeni predstavniki ponudnikov to zahtevajo, se 
vpišejo v zapisnik tudi njihove pripombe na delo komisije, na 
dotedanji postopek oddaje javnega naročila ali na vsebino 
zapisnika. 

(4) Predstavniki ponudnikov, ki komisiji niso predložili poo- 
blastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb, ne 
morejo posredovati pripomb. 

37. člen 

(1) Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije ter pred- 
stavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila za sodelova- 
nje na javnem odpiranju ponudb. 

(2) Če kdo izmed oseb iz prvega odstavka noče podpisati 
zapisnika, mora komisija to ugotoviti v zapisniku in navesti 
razloge za odklonitev podpisa. 

38. člen 

(1) Kopijo zapisnika o javnem odpiranju ponudb mora komi- 
sija poslati vsem ponudnikom v roku osem (8) dni od dneva 
javnega odpiranja ponudb. 

(2) Šteje se, da je zapisnik posredovan ponudniku, v kolikor 
ga komisija vroči predstavniku ponudnika takoj po končanem 
javnem odpiranju ponudb. Predstavnik ponudnika prevzem 
potrdi s podpisom. 

(3) Komisija posreduje zapisnik na zahtevo tudi drugim pri- 
sotnim na javnem odpiranju. 

Pregled in ocenjevanje ponudb 

39. člen 

(1) Po končanem javnem odpiranju ponudb komisija oceni 
prispele ponudbe in ugotovi, ali ponudbe izpolnjujejo raz- 
pisne pogoje. 

(2) Komisija v postopku ocenjevanja ponudb obravnava more- 
bitne pripombe ponudnikov, vpisane v zapisniku o javnem 
odpiranju ponudb, preveri pravilnost podatkov v ponudbah, 
izvrši računsko kontrolo podatkov v ponudbi glede količine in 
cene in popravi morebitne računske napake, primerja posa- 
mezne podatke v ponudbah z razpisnimi pogoji in ugotovi 
odstopanja. 

(3) Komisija mora pred oblikovanjem predloga sklepa o oddaji 
javnega naročila ugotoviti, ali je najugodnejši ponudnik spo- 
soben izpolniti javno naročilo v skladu z razpisnimi pogoji. 

(4) Komisija mora pri pregledu in ocenjevanju ponudb upošte- 
vati merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, kot so bila 
objavljena v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji. 

(5) O pregledu in oceni prispelih ponudb sestavi komisija 
poročilo z ugotovitvami in oblikuje predlog sklepa o oddaji 
javnega naročila in ju posreduje naročniku v skladu z odločbo 
o imenovanju strokovne komisije. 

40. člen 

(1) Če komisiji naročnika po pregledu in ocenjevanju ponudb 
ne ostanejo vsaj tri popolne ponudbe, ne predlaga sklepa 
o izbiri najugodnejšega ponudnika. 

(2) Naročnik sprejme sklep o ponovnem javnem razpisu 
z obrazložitvijo in ga pošlje vsem ponudnikom. 

(3) Naročnik lahko ponovljeni javni razpis objavi pod enakimi 
ali drugačnimi pogoji. 

Izbira najugodnejšega ponudnika 

41. člen 

(1) Naročnik na podlagi poročila in predloga komisije iz 
petega odstavka 39. člena sprejme sklep o izbiri najugodnej- 
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šega ponudnika. V obrazložitvi sklepa mora navesti ugotovi- 
tve in razloge za svojo odločitev. 

(2) Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika mora naročnik 
poslati vsem ponudnikom in nadzornemu organu v roku, 
določenem v 26. členu. 

3. JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA S PREDHODNIM 
UGOTAVLJANJEM SPOSOBNOSTI 

42. člen 

(1) Javni razpis za izbiro izvajalca s predhodnim ugotavlja- 
njem sposobnosti (v nadaljevanju: javni razpis za predhodno 
ugotavljanje sposobnosti) izvede naročnik v primerih, ko so 
predmet javnega naročila posebno zahtevna in obsežna dela 
in je za njihovo izvedbo potrebna izjemna kakovost oziroma 
usposobljenost izvajalcev in opreme. 

(2) Kadar so predmet javnega naročila stalni nakupi blaga in 
izvedba storitev, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne 
more vnaprej določiti, opravi naročnik javni razpis za pred- 
hodno ugotavljanje sposobnosti in prizna usposobljenost 
ponudnikom največ za obdobje veljavnosti proračunov in 
finančnih načrtov oziroma največ za 12 mesecev. 

(3) Določbe tega zakona o postopku javnega razpisa za izbiro 
izvajalca brez omejitev se smiselno uporabljajo tudi 
v postopku za oddajo javnega naročila z javnim razpisom 
s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, če s tem zakonom 
ni drugače določeno. 

43. člen 

(1) Za predložitev pisne prijave za predhodno ugotavljanje 
sposobnosti veljajo roki iz 20. člena tega zakona. 

44. člen 

(1) Javni razpis za predhodno ugotavljanje sposobnosti mora 
poleg elementov, navedenih v 19. členu tega zakona, vsebo- 
vati: 

- merila za ugotavljanje in priznanje sposobnosti in navedbo 
dokazov, ki jih mora predložiti ponudnik glede izpolnjevanja 
pogojev, 
- naslov in rok, v katerem morajo biti predložene prijave, 
- rok, v katerem bodo prijavljeni ponudniki s pisnim sklepom 
obveščeni o priznanju sposobnosti. 

45. člen 

(1) Ponudniki predložijo naročniku pisne prijave na način in 
v roku kot je določeno v javnem razpisu za predhodno ugotav- 
ljanje sposobnosti. 

46. člen 

(1) Rok, v katerem mora naročnik s pisnim sklepom obvestiti 
prijavljene ponudnike o priznanju sposobnosti, ne sme biti 
daljši od 45 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis za 
predhodno ugotavljanje sposobnosti. 

47. člen 

(1) Pisni sklep o priznanju sposobnosti oziroma sklep o zavr- 
nitvi priznanja sposobnosti z obrazložitvijo mora naročnik 
poslati vsakemu prijavljenemu ponudniku, vse ponudnike pa 
obvestiti, katerim prijavljenim ponudnikom je sposobnost 
priznal. 

48. člen 

(1) Naročnik v postopku oddaje javnega naročila s pisnim 
vabilom povabi vse ponudnike s priznano sposobnostjo, da 
predložijo ponudbe. 

(2) Naročnik lahko poleg ponudnikov s priznano sposob- 
nostjo po lastni presoji povabi k predložitvi ponudbe tudi 
izvajalce, za katere meni, da so sposobni izpolniti javno naro- 
čilo. Za te izvajalce mora v postopku oddaje javnega naročila 
preveriti sposobnost v enakem obsegu in po enakih merilih, 
kot jo je ugotavljal za prijavljene ponudnike v postopku pred- 
hodnega ugotavljanja sposobnosti. 

4. JAVNI RAZPIS ZA PRODAJO ALI ODDAJO V NAJEM, ZA 
FINANCIRANJE ALI SOFINANCIRANJE PROJEKTOV 

49. člen 

(1) Določbe tega zakona o postopku oddaje javnega naročila 
z javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev se smi- 
selno uporabljajo tudi v postopku, ko je predmet javnega 
naročila: 

- prodaja osnovnih sredstev in materiala ali pri oddaji le-teh 
v najem, 
- financiranje ali sofinanciranje vseh tistih projektov, ki jih 
država financira ali sofinancira z javnofinančnimi sredstvi. 

49. a člen 

(1) Naročnik mora v javnem razpisu za prodajo osnovnih 
sredstev in materiala ali pri oddaji le-teh v najem objaviti: 

- predmet in ceno, 
- pogoje prodaje ali oddaje v najem, 
- rok za predložitev ponudb, 
- merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, 
- kraj in čas javnega odpiranja ponudb. 

(2) Naročnik mora v javnem razpisu za financiranje ali sofi- 
nanciranje projektov, ki jih država financira ali sofinancira 
s sredstvi javnih financ, objaviti: ♦ 
- naziv projekta, ki ga financira, sofinancira ali subvenci- 
onira, 
- višino sredstev, s katerimi sodeluje pri izvedbi, 
- pogoje, pod katerimi so prosilci upravičeni do sredstev, 
- naslov in rok za predložitev vloge. 

49. b člen 

(1) Rok za predložitev vloge iz prvega odstavka prejšnjega 
člena ne sme biti kajši od 10 dni od objave javnega razpisa. 

(2) Rok za predložitev vloge iz drugega odstavka prejšnjega 
člena ne sme biti krajši od 30 dni od objave javnega razpisa. 

49. c člen 

(1) Naročnik lahko odda javno naročilo ne glede na število 
predloženih ponudb oziroma vlog, če vsaj en ponudnik ozi- 
roma prosilec izpolnjuje pogoje v celoti. 

5. SKLENITEV POGODBE 

50. člen 

(1) Naročnik mora hkrati s poslanim sklepom o izbiri najugod- 
nejšega ponudnika pozvati izbranega najugodnejšega ponud- 
nika k podpisu pogodbe. 

(2) Pogodba mora glede na vrsto pravnega posla vsebovati 
vse bistvene sestavine, ki jih predpisuje Zakon o obligacijskih 
razmerjih. 

(3) Pogodba mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh od 
vročitve sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika, v kolikor 
sklenitev pogodbe ni odložena zaradi vložene pritožbe. 

(4) Će se ponudnik v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, 
da je odstopil od ponudbe. Naročnik mora v tem primeru 
vnovčiti dokument za finančno zavarovanje resnosti ponudbe 
ne glede na razloge za odstop od ponudbe. 
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51. člen 

(1) Za javno naročilo, ki je bilo oddano s pogodbo pod 
drugačnimi pogoji, kot so predvideni v javnem razpisu ozi- 
roma v razpisni dokumentaciji, se šteje, da ni bilo oddano na 
javnem razpisu po tem zakonu. 

52. člen 

(1) Javno naročilo, ki ga financira več financerjev, mora biti 
oddano z eno pogodbo med financerji in izvajalcem, v kateri 
vsi financerji nastopajo v vlogi naročnika. Pogodba mora 
določiti deleže in dinamiko financiranja vsakega financerja. 

53. člen 

(1) V primerih, ko v skladu z določili tega zakona naročnik 
odda javno naročilo z neposredno pogodbo, mora pogodba 
vsebovati enake elemente, kot so s tem zakonom predvideni 
za pogodbo o oddaji javnega naročila z javnim razpisom. 

54. člen 

(1) Ponudniki, ki so kandidirali na javnem razpisu, pa niso bili 
izbrani, ne smejo pozneje sodelovati pri izvedbi del kot podiz- 
vaialci z izbranim ponudnikom. 

6. PRITOŽBA ZOPER SKLEP 

55. člen 

(1) Pritožbo lahko vloži ponudnik, ki meni, da so zaradi kršitve 
postopka oddaje javnega naročila kršene njegove pravice. 

(2) Pritožnik mora pritožbo v dveh izvodih vložiti osebno ali po 
pošti naročniku, ki je sklep izdal, najpozneje v roku osem (8) 
dni od vročitve sklepa. Pritožbo mora biti obrazložena. Neo- 
brazložena pritožba se zavrže. 

56. člen 

(1) Predmet pritožbe ne more biti: izbira načina oddaje jav- 
nega naročila, omejitev sodelovanja pri oddaji javnega naro- 
čila, kot jih določa ta zakon. 

57. člen 

(1) Pritožba zadrži izvršitev sklepa o izbiri najugodnejšega 
ponudnika. 

58. člen 

(1) Naročnik, ki je izdal sklep o izbiri najugodnejšega ponud- 
nika, ponovno preveri sklep, zoper katerega je vložena pri- 
tožba, in ga lahko v roku pet (5) dni nadomesti z novim 
sklepom. Ce naročnik ne izda novega sklepa, pošlje pritožbo, 
skupaj s svojim mnenjem in dokumentacijo, pristojni komisiji. 

(2) O pritožbi odloča pristojna komisija vlade oziroma lokalne 
skupnosti. 

59. člen 

(1) Za delo naročnika in komisije iz prejšnjega člena pri 
odločanju o pritožbi se smiselno uporabljajo določbe Zakona 
o splošnem upravnem postopku, razen če s tem zakonom ni 
drugače določeno. 

60. člen 

(1) Pristojna komisija lahko pred odločitvijo o pritožbi pridobi 
dodatna pojasnila pritožnika ali naročnika. 

(2) O vloženi pritožbi odloči pristojna komisija s sklepom, ki 
mora biti obrazložen. Sklep vroči pritožniku in naročniku. 

60. a člen 

(1) Komisija odloči o pritožbi najpozneje v petnajstih (15) 
dneh od prejema pritožbe. 

(2) Komisija lahko pritožbo zavrne, spremeni sklep o izbiri 
najugodnejšega ponudnika ali ugodi pritožbi. 

61. člen 

(1) Pritožnik, ki se ne strinja s sklepom komisije, lahko svoje 
pravice uveljavlja s tožbo pri sodišču s splošno pristojnostjo. 

7. STROŠKI POSTOPKA 

62. člen 

(1) Vsi udeleženci v postopku morajo skrbeti, da s svojim 
ravnanjem ne povzročajo nepotrebnih stroškov drugim udele- 
žencem. 

(2) Vsak udeleženec trpi svoje stroške, razen če ta zakon ne 
določa drugače. 

63. člen 

(1) Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo povrniti 
stroške priprave ponudbe, če ni oddal javnega naročila 
v izvedbo, čeprav je sprejel sklep o izbiri najugodnejšega 
ponudnika oziroma bi ga v skladu z določili tega zakona lahko 
sprejel. 

(2) Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo povrniti 
tudi stroške v zvezi z utemeljeno pritožbo. 

8. NADZOR 

64. člen 

(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja: 

- pri organih državne uprave Ministrstvo za finance, 
- pri naročnikih ria ravni lokalne skupnosti nadzorni organ 
lokalne skupnosti, pristojen za finance, 
- pri drugih naročnikih organ upravljanja, določen v ustano- 
vitvenih aktih. 

65. člen 

(1) Če nadzorni organ pri opravljanju nadzora ugotovi, da so 
bile kršene določbe tega zakona, lahko postopek oddaje 
javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. 

(2) O opravljanju nadzora iz prejšnjega odstavka Ministrstvo 
za finance obvešča Vlado Republike Slovenije, pristojni nad- 
zorni organ lokalne skupnosti, svet lokalne skupnosti, nad- 
zorni odbor pa organ upravljanja naročnika, določenega 
v ustanovitvenem aktu. 

(3) Nadzorni organ mora o opravljanju nadzora poročati na 
zahtevo Vlade Republike Slovenije, sveta lokalne skupnosti 
ali organa upravljanja, najmanj pa enkrat letno ob sprejema- 
nju zaključnih računov. 

9. KAZENSKE DOLOČBE 

66. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek naročnik, 

1. če odda javno naročilo brez javnega razpisa (razen za 
javna naročila iz 48. d člena) ali brez sklenjene pogodbe (3. 
člen), 
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2. će niso izpolnjeni pogoji za začetek postopka javnega 
razpisa (7. člen), 

3. če predmet javnega naročila, razpisne pogoje ali tehnične 
specifikacije prilagodi konkretnemu ponudniku ali če javnega 
naročila ne oblikuje v smiselno zaključene celote (8. člen), 

4. če odda javno naročilo ponudniku, ki je sodeloval pri 
izdelavi razpisne dokumentacije (9. člen), 

5. če naročnik ne vodi evidence in ne hrani dokumentacije 
o javnih naročilih (14. člen), 

6. če komisija za oddajo javnega naročila ni pravilno sestav- 
ljena ali imenovana (15. in 16. člen), 

7. če naročnik ne spoštuje najkrajšega roka za predložitev 
ponudb (20. člen), 

8. če neustrezno uporabi merila za izbiro najugodnejšega 
ponudnika (21. in 41. člen), 

9. če naročnik ne spoštuje tajnosti informacij o ponudnikih 
(24. in 31. člen), 
10. če naročnik po roku za predložitev ponudb omogoči 
ponudniku dopolnitev, spremembo ali nadomestitev predlo- 
žene ponudbe (30. člen), 
11. če naročnik pred javnim odpiranjem ne izloči vseh neve- 
ljavnih ponudb (34. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba naročnika, če stori dejanje iz 
prejšnjega odstavka. 

10. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

67. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Odredba 
o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo javnih 
naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94). 

(2) Postopki oddaje javnih naročil, za katere so bili javni 
razpisi objavljeni pred uveljavitvijo tega zakona, se izvedejo 
po določbah Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa 
za oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94). 

(3) Enotno metodologijo iz 3. točke 7. člena izda Vlada v roku 
6 mesecev od uveljavitve tega zakona. 

(4) Vlada oziroma pristojni organ lokalne skupnosti imenuje 
člane komisije za pritožbe v roku enega meseca od uveljavitve 
tega zakona. Do imenovanja članov komisije je komisija ime- 
novana za reševanje vsake pritožbe posebej. 

68. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji seji dne 17. 3. 
1995 predlog Zakona o javnih naročilih za drugo obravnavo 
vrnil v prvo obravnavo, hkrati pa sprejel tudi stališča in sklepe, 
ki naj jih predlagatelj upošteva pri pripravi zakonskega pred- 
loga za drugo branje. 

Predlagatelj je pri pripravi predloga zakonskega besedila za 
drugo obravnavo upošteval Sklepe in stališča Državnega 
zbora z dne 17. 3. 1995, vključno z upoštevanjem pripomb 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora, ki jih je ta dal v mnenju z dne 13. 12. 1994 ter pripombe 
komisije Državnega sveta za gospodarstvo z dne 14. 11. 1994. 

V skladu s stališči in sklepi Državnega zbora z dne 17. 3. 1994, 
mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Držav- 
nega zbora k predlogu Zakona o javnih naročilih z dne 13. 12. 
1994 in pripombami komisije Državnega sveta za gospodar- 
stvo z dne 14. 11. 1994 je predlagatelj: 

Ob upoštevanju pripomb sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve Državnega zbora, ki je pristop k oblikovanju 
besedila zakona v prejšnji obravnavi ocenil kot neustreznega, 
ker so bili posamezni odstavki razdeljeni tudi v pododstavke 
m so onemogočali preglednost, je predlagatelj po ponovni 
oceni ustreznosti nomotehničnega pristopa ie-tega ohranil, 
vendar pa je pri tem dosledno v celotnem zakonskem bese- 
dilu oblikoval enotne odstavke brez pododstavkov ter s tem 
zagotovil enotnost in preglednost zakonskega besedila. Neu- 
strezne oznake »mio SIT« je nadomestil s »tolarji«, zneski pa 
izpisani. 

V skladu z mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je drugi člen zaradi preglednosti in uporabnosti urejen 
tako, da so posamezni pojmi navedeni v ustreznem zapore- 
dju, oštevilčeni, njihov pomen pa pojasnjen v alineah. 

V 2. členu je v 1. točki v skladu z mnenjem sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve precizneje opredeljen pojem 
»naročnika« tako, da so vsi subjekti, ki so bili v prvotnem 
besedilu poimenovani, opredeljeni kot •>uporabniki prora- 
čuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja ter druge 
pravne osebe javnega prava, katerih ustanovitelj oziroma sou- 
stanovitelj je država ali lokalna skupnost«. 

Predlagatelj v 2. členu pri oblikovanju pojma »javno naročilo« 

v pretežni meri sledi pripombam sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve, vendar pa pri oblikovanju pojma »financira- 
nje in sofinanciranje projektov« ni bilo mogoče v celoti slediti 
njegovemu predlogu. Naročniki namreč s financiranjem, sofi- 
nanciranjem oziroma subvencioniranjem zagotavljajo 
izvedbo projektov in programov. 

Pod pojmom »dokumentacija o javnih naročilih« v 2 členu je 
v skladu s pripombami sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve dodano pojasnilo, da dokumentacija obsega doku- 
mentacijo, ne glede na način oddaje javnega naročila, ki 
dokumentirano prikazuje vse poslovne dogodke v zvezi 
z oddajo javnega naročila evidentiranja poterbe po oddaji 
javnega naročila, o oddaji javnega naročila, o izvedbi javnega 
naročila, o predaji pridobljene dobrine v uporabo do poteka 
garantnega roka. 

V preoblikovanem 3. členu so jasno navedeni vsi predvideni 
načini oddaje javnih naročil. Podnaslov pred členom na novo 
glasi: »Načini oddajanja javnih naročil«. Predlagatelj je pri 
oblikovanju novega 3. člena sledil predlogu sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve, vendar pa je glede uvrstitve 
besedila, da »s predhodnim javnim razpisom naročnik tudi 
kupuje oziroma prodaja ter najema oziroma oddaja v najem 
osnovna sredstva, inventar in potrošni material ter sredtva, 
potrebna za zagotavljanje javnih dobrin, ugotavlja potrebe po 
financiranju oziroma sofinanciranju razvojnih programov (ali 
njihovi izvedbi) ter zbira predloge projektov variantnih rešitev, 
oblikoval ustreznejše besedilo. Po oceni predlagatelja predla- 
gano besedilo predvsem pojasnjuje pojem »javno naročilo«, 
ki je opredeljen v 2. točki prvega odstavka in ustrezno uskla- 
jen s stališči sekretariata, zato ne sodi v določbo, ki določa 
načine oddajanja javnih naročil. 

V skladu z mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je 4. točka 4. člena preoblikovana tako, da iz nje 
nedvoumno izhaja, da je mogoče javno naročilo oddati 
z neposredno pogodbo brez javnega razpisa, »če je na trgu 
samo en dobavitelj, ki je sposoben ponuditi blago ali storitve 
v določenem obsegu, predmeta ali obsega javnega naročila 
pa ni mogoče deliti v manjše zaključene celote in jih oddati 
ločeno«. Sprememba je redakcijske narave in prispeva k jas- 
nosti besedila. 

Predlagatelj je v skladu s pripombo Komisije Državnega sveta 
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za gospodarstvo v prvem odstavku 5. člena opustil določbo, 
da je potrebno v 1., 3. in 4. točki 4. člena ceno in kakovost 
predmeta javnega naročila posebej skrbno preveriti in v novo 
oblikovanem prvem odstavku določil, da je potrebno preveriti 
ceno in kakovost predmeta javnega naročila v vseh primerih, 
kjer naročnik lahko odda javno naročilo z neposredno 
pogodbo brez javnega razpisa, saj ni nikakršnega razloga, da 
preveritve ne bi bilo nujno opraviti v vseh primerih. 

V skladu s stališči in sklepi Državnega zbora je 7. člen preobli- 
kovan tako, da omogoča pričetek postopka tudi pred sprejet- 
jem proračunov oziroma finančnih načrtov v primerih, ko gre 
za dela sezonskega značaja in bi bila zaradi pozno sprejetih 
proračunov in postopkov oddaje javnega naročila otežena 
izvedba javnega naročila. Po oceni predlagatelja predlagana 
rešitev Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, da bi 
investicijske programe potrjeval minister za finance, ni 
ustrezna in je zato ni vnesel v predlog zakonskega besedila. 
Takšen predlog izhaja iz ugotovitev, da le resorni minister 
v celoti pozna problematiko posameznega področja, da gre 
pri tem predvsem za strokovne odločitve in manj za nepo- 
sredne odločitve finančne narave. 

V skladu s stališči in sklepi Državnega zbora predlagatelj 
predlaga vključitev novega 7. a člena, ki obvezuje naročnika 
k informiranju vseh možnih ponudnikov, izvajalcev in dobavi- 
teljev o predvidenih javnih naročilih, ministru, pristojnemu za 
finance pa nalaga, da način informiranja predpiše s posebnim 
predpisom Predlagatelj ocenjuje, da bi na ta način imeli vsi 
možni ponudniki možnost brez posebnih stroškov biti pravo- 
časno informirani o nameravanih javnih naročilih. Naročniki 
se bodo morali zato ustrezno organizirati in izboljšati komuni- 
ciranje s potencialnimi ponudniki in izvajalci. Obveznost 
ustreznega informiranja lahko izjemno racionalizira porabo 
proračunskih sredstev in ostalih javnih financ, saj omogoča 
oblikovanje boljše ponudbe. Predlagatelj je po proučitvi 
potrebnosti ustanovitve posebne državne agencije za javna 
naročila ocenil, da v začetnem obdobju veljavnosti zakona ne 
bi bilo potrebno ustanavljati posebne agencije, pač pa bi 
lahko v okviru vladnih služb ustanovili v skladu z Zakonom 
o vladi poseben servis za javna naročila, ki bi skrbel za 
profesionalizacijo in racionalizacijo postopkov oddaje javnih 
naročil. Naloge bi lahko prevzemal postopno in bi sčasoma 
lahko postal agencija za javna naročila. Takšno razvojno pot 
so šle tudi agencije za javna naročila drugih držav. 

V skladu z mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je v 3. točki 7. člena opuščen rok za uveljavitev Enotne 
metodologije za izdelavo investicijskih programov in ta 
določba uvrščena med prehodne in končne določbe. 

10. člen je v skladu s stališči in sklepi Državnega zbora, da je 
potrebno vgraditi še dodatne elemente za zaščito domačega 
gospodarstva ter prodornejše vključevanje na tuje trge, preo- 
blikovan tako. da dopušča do 10% višje cene ponudnikov, ki 
ponujajo domače blago in storitve, brez naknadnega nižanja 
cen domačim ponudnikom, kot je bilo predvideno v zakon- 
skem besedilu za prvo obravnavo. Predlagatelj ocenjuje, da je 
takšen pristop ustreznejši, saj lahko Vlada v skladu z razvojno 
politiko določi zaščito domače proizvodnje. 
V drugem odstavku 11. člena je v skladu z mnenjem sekretari- 
ata za zakonodajo in pravne zadeve na koncu stavka dodano 
besedilo >•katerih uporabo Republika Slovenija priznava«. 
V skladu s pripombo in predlogom sekretariata za zakonodajo 
in pravne zadeve je v drugem odstavku 15. člena besedilo »v 
stroki katere predmet je« uporabljeno ustreznejše besedilo »v 
stroki, v področje katere šteje izvajanje«. 

V skladu z mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je predlagatelj spremenil podnaslov pred 19. členom 
tako, da se na novo glasi: »Vsebina javne objave«. Predlaga- 
telj je s tem, da je v novem 3 členu ustrezno določil načine 
oddajanja javnih naročil in ustrezno spremenil podnaslov 
pred 19. členom, da je celoten postopek oddaje javnega 
naročila v zakonskem besedilu poimenoval »postopek oddaje 
lavnega naročila«, fazo javne objave pa "javni razpis«, 
ustrezno razmejil fazo javne obiave od ostalih faz oddaje 

javnega naročila. V 1. točki prvega odstavka 19. člena je 
ohranil besedilo »ime in naziv naročnika«. 

V drugem odstavku 21. člena je v skladu z mnenjem sekretari- 
ata za zakonodajo in pravne zadeve opravljena redakcijska 
izboljšava in sicer je besedilo člena dopolnjeno tako, da je 
dan poudarek na pomenu posameznega merila za izbiro naju- 
godnejšega ponudnika glede na predmet javnega naročila. 

V 6. točki drugega odstavka 22. člena je opravljen redakcijski 
popravek, tako da je beseda »informativno« nadomeščena 
z besedo »orientacijska« (enak termin je uporabljen tudi v 19. 
členu). S popravkom je zagotovljena uporaba enotne termino- 
logije in ne prinaša vsebinske spremembe. 

Na podlagi sklepov in stališč Državnega zbora je v 6. alinei 18. 
točke drugega odstavka 22 člena dodana določba, da mora 
razpisna dokumentacija obsegati tudi zahtevo po predložitvi 
»dokazila, da imajo ponudniki glede pravic intelektualne last- 
nine, ki so predmet ponudbe ali del ponudbe, urejena raz- 
merja z imetniki teh pravic. Dopolnitev je uvrščena v zakonsko 
besedilo, ker naj bi po eni strani prisilila ponudnike, da bodo 
ponujali legalno blago intelektualne lastnine, kar je dodaten 
ukrep v boju zoper piratstvo ter prispevek v prid pravne 
države, po drugi strani pa bi preventivno varovala naročnike 
javnega sektorja pred morebitnimi kasnejšimi nevšečnostmi. 

V prvem odstavku 25 člena ter v nadaljnih členih je v skladu 
z mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
beseda »prevzem« nadomeščena z besedo -predložitev«, 
besedilo drugega odstavka pa je dopolnjeno tudi z »obse- 
gom«javnega naročila. Zaradi jasnosti je v prvem odstavku za 
besedo »ponudnikom« dodano besedilo »... katerim je posre- 
doval razpisno dokumentacijo«. S predlagano dopolnitvijo se 
besedilo vsebinsko ne spreminja ampak le prispeva k ustrezni 
uporabi določbe. 

V 2 točki prvega odstavka 27. člena je v skladu s predlogom 
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve opravljen redak- 
cijski popravek glede dokazila o registraciji tako, da je name- 
sto besedila »za dejavnost, ki je predmet javnega naročila« 
predlagano besedilo »za dejavnost, v področje katerega šte- 
jejo dela in naloge, ki so predmet javnega naročila.« 

V skladu s predlogom sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je iz 32. člena izločeno določilo, ki je predvidevalo, da 
opiranje ponudb opravi komisija na naslovu in v prostorih kot 
je določeno v razpisni dokumentaciji glede na to, da ta poda- 
tek v 22. členu, ki predpisuje vsebino razpisne dokumentacije, 
ni zahtevan 

V skladu s predlogom sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je v četrtem odstavku 33. člena za besedo odpiranje 
dodano besedilo »teh« ponudb. 

38. člen je v skladu s predlogom sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve v izogib nejasnostim glede vročanja redakcij- 
sko izboljšan in dopušča možnost, da naročnik posreduje 
zapisnik o odpiranju ponudb proti podpisu ponudnika takoj 
po končanem odpiranju ponudb in se taka vročitev šteje kot 
veljavna. 

V prvem odstavku 41. člena je v skladu s predlogom sekretari- 
ata za zakonodajo in pravne zadeve natančneje opredeljeno 
sklicevanje na določbe 39. člena tako, da je dodano besedilo 
»iz petega odstavka«. 

V naslovu 3. poglavja: Javni razpis za izbiro izvajalca s pred- 
hodnim ugotavljanjem sposobnosti in v 42. členu so v skladu 
s predlogom sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
ustrezno uporabljeni izrazi »ponudnik« oziroma »izvajalec«. 

Iz 43. člena jasno izhaja, da roki iz 20. člena veljajo le za 
predložitev pisne prijave za predhodno ugotavljanje sposob- 
nosti, rok za obvestilo prijavljenim ponudnikom pa je določen 
v 46. členu. Sprememba je predlagana v skladu s pripombo in 
predlogom sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 
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Prvi odstavek 48. člena je v skladu s predlogom sekretariata 
za zakonodajo redakcijsko izboljšan in je opuščeno skliceva- 
nje na 20. člen zakonskega besedila, saj je pomenilo le nepo- 
trebno ponavljanje. 

V skladu s stališči in sklepi Državnega zbora naj predlagatelj 
pri oblikovanju zakonskega besedila v postopku javnega raz- 
pisa za prodajo ali oddajo v najem, financiranje razvojnih 
programov, za zbiranje predlogov projektov, vsaj primeroma 
opredeli pogoje in elemente javnega razpisa, ki jih terja 
narava posamezne vrste naročil ter ponovno prouči ali je tudi 
zgolj smiselna uporaba navedenega postopka javnega raz- 
pisa za ta naročila primerna, je predlagatelj ob upoštevanju 
vseh drugih pripomb in na tej podlagi predlaganih sprememb 
sicer v skladu z zahtevo oblikoval novo besedilo tega 
poglavja, ki se nanaša na javni razpis za prodajo aH oddajo 
v najem, za financiranje ali sofinanciranje projektov in razde- 
lal posamezne določbe, vendar pa je po ponovni proučitvi 
ocenil, da postopki prodate in oddaje v najem smiselno ne 
sodijo v ta zakon, da prodajo nepremičnin ureja veljavni 
Zakon o prometu z nepremičninami (Ur. I. SRS št. 19/76) in da 
je v postopku sprejemanja tudi predlog Zakona o privatizaciji 
pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije - prva 
obravnava (Poročevalec št. 41/94) in da bi bilo neustrezno 
urejati postopke prodaje in oddaje v najem z Zakonom o jav- 
nih naročilih. Predlagatelj zato ustrezno rešitev z obrazloži- 
tvijo predlaga v amandmajski obliki. 

Poglavje 6. Pritožba zoper sklep je na novo oblikovano v čle- 
nih 55 - 61 Pri oblikovanju zakonskih določb v tem poglavju 
je predlagatelj sledil sklepom in stališčem Državnega zbora 
ter mnenju m predlogom sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve tako, da /e postopek pritožbe usklajen z nače- 
lom instančnosti odločanja ter opredelil možne načine odlo- 
čanja tako naročnika na prvi kot komisije na drugi stopnji, pri 
čemer/e vključil tudi nekatere ustrezne določbe, ki jih vsebuje 
vzorčni zakon UNCITRAL in so vključene tudi vfakonh drugih 
držav kot npr. kdaj je pritožba nedopustna. V celotnem 
poglavju je enotno uporabljen ustrezen termin -pritožnik". 
Dodani sta določbi, da se za delo naročnika, pristojnega za 
reševanje pritožbe na prvi oziroma komisije na drugi stopnji 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem 
postopku, v kolikor ta zakon ne določa drugače. 

V drugem odstavku 63. člena je v skladu s predlogom sekreta- 
riata za zakonodajo in pravne zadeve predlagana sprememba 
besedila, tako da je odgovornost za povrnitev stroškov 
postopka pogojena z utemeljenostjo pritožbe. 

V tret/em odstavku 64. člena je v skladu s predlogom sekreta- 
riata za zakonodajo in pravne zadeve ustrezno spremenjeno 
določilo o nadzornem organu pri drugih naročnikih. 

V skladu s predlogom sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je v drugem odstavku 65. člena predviden »organ 
upravljanja, določen v ustanovitvenem aktu« in zaradi te spre- 
membe tudi ustrezno spremenjeno besedilo tretjega od- 
stavka. 
Na podlagi stališč in sklepov Državnega zbora ter v skladu 
z mnenjem sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve so 
v poglavju 9. Kazenske določbe v 66. členu na novo oprede- 
ljeni tudi prekrški, ki jih storijo pravne osebe, ki so se v vlogi 
naročnika dolžne ravnati po določbah tega zakona. 

V poglavju 10. Prehodne in končne določbe je besedilo dru- 
gega odstavka 67. člena redakcijsko izboljšano v skladu 
s predlogom sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
Prav tako je dodan nov tretji odstavek tega člena, ki določa, 
da Vlada predpiše enotno metodologijo za izdelavo investicij- 
skih programov iz 7. člena v roku 6 mesecev od uveljavitve 
tega zakona. Četrti odstavek tega člena pa določa 1-mesečni 
rok za imenovanje članov komisi/e za pritožbe na lokalni in 
državni ravni, do imenovanja članov komisije pa naj bi bile 
komisije imenovane za reševanjue vsake pritožbe posebej. 

Predlagatelj je po proučitvi zahteve Državnega zbora, naj med 
merila in pogoje za pridobitev posla iz javnega naročila 
navede tudi strožje okolje - varstvene kriterije ocenil, da 
področje varstva okolja ureja ter določa okolje-varstvene 
kriterije poseben zakon, ki zavezuje subjekte k določenim 
ravnan/em. Naročnik je torej ponudbe, ki ne izpolnjujejo vseh 
okolje- varstvenih kriterijev v skladu z zakonom, dolžan v fazi 
ocenjevanja izločiti. Zaradi navedenega predlagatelj smatra, 
da bi bilo v ta zakon nesmotrno vključevati določbe drugih 
zakonov, ki to področje v celoti urejajo. Predlagatelj ugotav- 
lja, da je to zakon, ki določa postopke pri oddaji javnega 
naročila in ne standardov, ki naj bi jih dosegalo kupljeno 
blago ali storitev. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. Amandma k 2. členu 
V prvem odstavku 2. člena se 2. točka spremeni tako, da se 
giasi: 

»2.« predmet javnega naročila« so blago, gradbena dela in 
storitve Ta zakon se smiselno uporablja tudi za tinanciranje, 
sofinanciranje ali subvencioniranje projektov in programov iz 
sredstev javnih financ.« 

Za 7. točko se doda nova 7.a točka, ki se glasi: 

»pričetek oddaje javnega naročila« - naročnik prične 
s postopkom oddaje javnega naročila s sprejemom pisnega 
sklepa o pričetku oddaje javnega naročila, v katerem je nave- 
den vodja izvedbe javnega naročila in imenovana strokovna 
komisija,« 
8. točka se spremeni, tako da se glasi: 

»8. »oddaja javnega naročila« so postopki, po katerih mora 
ravnati naročnik pri oddaji javnega naročila, kot jih predpisuje 
ta zakon, sklenitev pogodbe in nadzorovanje izpolnitve po- 
godbe.« 

OBRAZLOŽITEV 

Sklepi in stališča Državnega zbora ob prvem branju zakon- 
skega besedila so predlagatelja zavezala, da v zakonsko bese- 
dilo za drugo obravnavo vključi tudi smiselno uporabo določb 

tega zakona tudi za oddajo državnega premoženja v najem 
oziroma prodajo državnega premoženja. Predlagatelj je sicer 
sledil zahtevam Državnega zbora in v zakonsko besedilo za 
drugo obravnavo vključil to možnost. Ob ponovni temeljiti 
proučitvi smiselnosti in ustreznosti vključitve predpisovanja 
postopkov prodaie državnega premoženja ali oddaje le-tega 
v najem, predlagatelj ocenjuje., da to področje ne sodi v ta 
zakori, saj je to področje ustrezno zakonsko ureieno v veljav- 
nem Zakonu o prometu z nepremičninami (Ur. I. SRS št. 19/ 
76). ki natančno določa načine in postopke prometa z nepre- 
mičninami. Poleg tega je v postopku sprejemanja tudi predlog 
Zakona o privatizaciji pravnih oseb in premoženja v lasti 
Republike Slovenije - prva obravnava (Poročevalec št. 41/94), 
ki bo uredil postopke prodaje, predlagatelj pa ocenjuje, da bi 
bilo v tem zakonu smiselno opredeliti tudi postopke oddaje 
v najem. Predlagatelj ugotavlja, da prodaja ali oddaja v najem 
namreč vsebinsko ne pomeni »javnega naročila«, saj država 
s prodajo ali oddajo ne pridobiva blaga in storitev, pač pa 
odtujuje premoženje, zato bi bila situacija glede postopka 
prav nasprotna in smiselna uporaba določb nemogoča. Tudi 
zakoni o javnih naročilih v državah Evropske unije, niti 
vzorčni zakon UNCITRAL o javnih naročilih ne določajo 
postopkov prodaje državnega premoženja ali oddaje le-tega 
v najem. Na novo oblikovan pojem »predmet javnega naro- 
čila« je prilagojen smernicam Evropske unije in prakse 
v svetu. Predlagatelj ocenjuje, da je uvrstitev določbe o pri- 
četku oddaje javnega naročila nujna, saj naročnik s sklepom 
določi formalen začetek javnega naročila ter imenuje vodjo 
izvedbe javnega naročila in strokovno komisijo. Določitev 
formalnega postopka je pomembna tudi zaradi prehodnih 
določb glede uporabe tega zakona. 
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2. AMANDMA K 3. ČLENU 
V prvem odstavku 3. člena se za drugo alineo doda nova 
alinea, ki se glasi: 

»- dvostopenjskim javnim razpisom,« 

OBRAZLOŽITEV 
Glede na dosedanje izkušnje in potrebe in po pregledu tuje 
vzorčne zakonodaje, predlagatelj vključuje kot možno obliko 
oddaje javnega naročila tudi dvostopenjski javni razpis. Ta 
način oddaje javnega naročila je predlagan v amandmajski 
obliki in podrobneje razdelan v posebnem poglavju ter je 
predviden za tista javna naročila, ki jih naročnik zaradi 
posebne zahtevnosti ne more vnaprej točno opredeliti. 
Ponudniki na ta način v prvi fazi pomagajo naročniku defini- 
rati |avno naročilo, postopek predvideva tudi pogajanja 
s ponudniki. Ta postopek tako nadomešča informativni raz- 
pis, ki je v zakonskem besedilu v 6. členu in s predlogom 
amandmaja, opuščen. 

3. AMANDMA K 4. ČLENU 

4. člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj po ponovni proučitvi ocenjuje, da sodi oddaja 
javnih naročil z neposredno pogodbo kot eden od možnih 
načinov oddaje javnih naročil v posebno poglavje in ne 
v splošne določbe, zato predlaga, da se delno spremenjeni 
dosedanji 4. člen uvrsti kot posebno 3 b. poglavje. 

4. AMANDMA K 5. ČLENU 
5 člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV: 

Vsebina 5. člena dopolnjuje 4. člen, katerega predlagatelj 
z amandmajem uvršča v posebno 3 b. poglavje, zato predlaga, 
da se iz istega razloga uvrsti v to poglavje tudi 5. člen. 

5. AMANDMA K 6. ČLENU 

6 člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 
Predlagatelj ocenjuje, da bi bila vsebina tega člena lahko 
zavajujoča in škodljiva za ponudnike, naročnik pa kljub 
opravljenemu informativnemu razpisu ne bi nujno pridobil 
celovite informacije o ponudbi in ponudnikih, hkrati pa ima 
naročnik možnost glede na razvit informacijski sistem prido- 
biti ustrezne informacije. Predlagatelj ocenjuje, da bi 
z uvedbo dvostopenjskega razpisa, ki je predlagan v amand- 
maju k 3. členu kot način oddaje javnega naročila ustrezno 
dosegli namen, zaradi katerega je bil informativni razpis uvrš- 
čen kot možnost naročnika za pridobitev informacij. 

6. AMANDMA K 7. ČLENU 
4. točka prvega odstavka 7. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

»4. Če je pridobljeno soglasje javnega gospodarskega zavoda 
za blagovne rezerve, ko je predmet javnega naročila blago, ki 
je na razpolago pri blagovnih rezervah. Vrsto blaga objavi 
javni gospodarski zavod za blagovne rezerve vsako leto za 
obdobje enega leta.« 

OBRAZLOŽITEV 

Ime Direkcije za blagovne rezerve je opuščeno in namesto 
tega uporabljena ustreznejša dikcija: javni gospodarski zavod 
za blagovne rezerve. 

7. AMANDMA K 8. ČLENU 

Peti in sedmi odstavek 8. člena se črtata. 

OBRAZLOŽITEV 
Predlagatelj je vsebino petega odstavka izločil iz tega člena in 
določbo z enako vsebino predlaga v novem 9.a členu, ki poleg 
tega vsebuje še dodatne elemente, ki jih mora upoštevati 
naročnik pri oblikovanju javnega naročila. Predlagatelj po 
ponovni proučitvi 7. točke ugotavlja, da lahko predstavlja 
takšna omejitev tudi omejitev nastopanja ponudnikov na 
tržišču ter da hkratno nastopanje istega ponudnika s svojo 
ponudbo ter s ponudbo kot podizvajalec ne pomeni špekula- 
cije in ne nasprotuje predpisom ali dobrim poslovnim obi- 
čajem. 
8. AMANDMA K 9. ČLENU 
V 9. členu se za besedo »ponudbe« doda pika in črta besedilo 
»razen kadar je piedmet javnega naročila investicijsko vzdr- 
ževanje«. 

OBRAZLOŽITEV 
Predlagatelj ugotavlja, da glede na vsebinski razlog, zaradi 
katerega izdelovalec razpisne dokumentacije ali njenih delov 
ne sme nastopati kot ponudnik na javnem razpisu ali kot 
podizvajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi 
ponudbe, ni nikakršnega razloga, da bi iz te prepovedi izvzeli 
naročila, katerih predmet je investicijsko vzdrževanje. 
Za 9. členom se doda nov, 9. a člen, ki se glasi: 

»(1) Naročnik mora predmet javnega naročila oblikovati v smi- 
selno zaključene celote tako, da jih je mogoče oddajati lo- 
čeno. 
(2) Naročnik ne sme deliti javnega naročila, ki po naravi tvori 
celoto na manjše enote, da bi se na ta način izognil javnemu 
razpisu.« 

OBRAZLOŽITEV 
To vprašanje je bilo v predlogu zakonskega besedila za prvo 
obravnavo rešeno v petem odstavku 8. člena, vendar predla- 
gatelj na podlagi dosedanjih izkušenj ocenjuje, da je 
potrebno to vprašanje še precizneje opredeliti v izogib mož- 
nim špekulacijam naročnikov. Zato je poleg določbe v prvem 
odstavku, dodan drugi odstavek, ki preprečuje naročnikom 
izogibanje javnemu razpisovanju. 
Za 9. a členom se doda nov, 9. b člen, ki se glasi: 

»(1) Naročnik mora zavrniti ponudbo, če ponudnik, ki jo je 
predložil, da ali je pripravljen dati sedanjemu ali bivšemu 
delavcu naročnika darilo v obliki gotovine ali kakršnikoli 
brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršnokoli 
stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju kot 
poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji 
postopek oddaje javnega naročila. 

(2) Zavrnitev ponudbe in razloge zanjo mora naročnik v pisni 
obliki posredovati ponudniku in evidentirati v dokumentacijo 
o javnem naročilu.« 

OBRAZLOŽITEV 
Predlagatelj ocenjuje, da je uvrstitev te določbe v zakonsko 
besedilo potrebna zaradi preprečevanja korupcije. Podobne 
»protikorupcijske klavzule« vsebujejo tudi zakoni drugih 
držav in vzorčni zakon o javnih naročilih UNCITRAL. 
Za 9. b členom se doda nov 9. c člen, ki se glasi: 

»Če se med postopkom oddaje javnega naročila ali izvedbe že 
sklenjene pogodbe ugotovi, da je bilo objjubljeno ali storjeno 
dejanje iz prvega odstavka 9. b člena, ali da je bila pogodba 
sklenjena zato, ker je bilo obljubljeno ali storjeno dejanje iz 
prvega odstavka 9. b člena, posredno ali neposredno, ali je 
naročnikov delavec ali druga oseba, ki bi lahko kakorkoli 
vplivala na sklenitev ali izvršitev pogodbe, zahteval od ponud- 
nika stvar ali uslugo, se sklenjeni posel takoj razveljavi, ne 
glede na to, v kateri fazi izvršitve je « 

OBRAZLOŽITEV 
Predlagatelj ocenjuje, da je uvrstitev te določbe v zakonsko 
besedilo potrebna zaradi preprečevanja korupcije. 
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9. AMANDMA K 12. ČLENU 13. AMANDMA K 17. ČLENU 

V 12. členu se besedilo »o atestih za ponujeno blago nadome- 
sti z besedilom: »o kvaliteti ponujenega. 

OBRAZLOŽITEV 
predlagana sprememba ne spreminja vsebine in predstavlja le 
redakcijsko korekcijo z uporabo ustreznejšega izraza. 

10. AMANDMA K 14. ČLENU 
V drugem odstavku 14. člena se besedi »strogo zaupno« 
nadomestita z besedama »uradna skrivnost«. 

Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Naročnik mora hraniti dokumentacijo o javnem naročilu 
vsaj še 12 mesecev po izpolnitvi pogodbe. Naročnik ni odgo- 
voren za gmotno škodo, ki bi nastala pri ponudnikih, izvajal- 
cih ali dobaviteljih zato, ker ni hranil dokumentacije.« 

OBRAZLOŽITEV 

Pri spremembi »strogo zaupno« oziroma »uradna skrivnost« 
gre le za redakcijski popravek in uporabo enotne terminolo- 
gije. Predlagatelj ocenjuje, da v predlaganem zakonskem 
besedilu ni bilo posebne določbe o roku za hranjenje doku- 
mentacije o javnem naročilu, ki pa je po njegovi oceni nujno 
potrebna zaradi dokazovanja v morebitnih sporih. Po oceni 
predlagatelja je potrebna tudi določba, da naročnik ni odgo- 
voren za škodo nasproti ponudnikom, če ni hranil dokumen- 
tacije. 

11. AMANDMA K 15. ČLENU 

V prvem odstavku 15. člena se za besedama »predsednik in« 
doda besedi »najmanj«. Drugi odstavek 15. člena se spremeni 
tako, da se glasi: 

»(2) Predsednik in člani komisije morajo imeti strokovno 
izobrazbo in izkušnje, ki omogočajo strokovno presojo 
ponudb. Imeti morajo strokovno izobrazbo in izkušnje 
s področja predmeta javnega naročila, ki ne sme biti nižja od 
stopnje izobrazbe, zahtevane za izvedbo javnega naročila ter 
najmanj 3-letne izkušnje v dejavnosti, v katero sodi izvajanje 
javnega naročila. Eden od članov mora biti diplomiran 
pravnik.« 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagana dopolnitev glede števila članov komisije je redak- 
cijske narave in le pojasnjuje določbo, da morata biti v komi- 
sijo poleg predsednika imenovana najmanj še dva člana komi- 
sije. Predlagana sprememba drugega odstavka izhaja iz ugo- 
tovitve, da bi zaradi preslabo definiranih pogojev glede izo- 
brazbe in izkušenj za imenovanje predsednika in članov komi- 
sije, lahko v praksi prihajalo do različnih tolmačenj te določbe 
in do imenovanja predsednika in članov komisije, ki ne bi bili 
strokovno usposobljeni za ocenjevanje ponudb. 

12. AMANDMA K 16. členu 

V prvem odstavku 16. člena se za besedama »s ponudniki« 
doda vejica in besedilo: »zakonitim zastopnikom ali pooblaš- 
čencem ponudnika«, za besedo »prenehala« pa se doda 
vejica in besede »v izvenzakonski skupnosti«. 

Na koncu prvega odstavka 16. člena se doda novo besedilo, ki 
se glasi: 
»Naročnik v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je bila 
zaposlena pri ponudniku, če od prenehanja zaposlitve pri 
ponudniku še ni pretekel rok treh let«. 

OBRAZLOŽITEV 
Predlagane dopolnitve zmanjšujejo možnost pristranega od- 
ločanja. 

17. člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj po ponovni proučitvi besedila tega člena ter 
ostalih členov, ki se nanašajo na postopke oddaje javnega 
naročila ocenjuje, da je ta člen nepotreben, saj zakon naroč- 
nika ne omejuje, da ne bi za vodjo javnega naročila ali v stro- 
kovno komisijo imenoval zunanjih strokovnjakov. 

14. AMANDMA K 18. ČLENU 

Pred 18. členom se spremeni podnaslov tako, da se glasi: 
»Objava javnega razpisa«. V prvem odstavku 18. člena se 
črtajo besede »(v nadaljnjem besedilu: javni razpis)«. 

Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Javni razpis do vrednosti, ki jo določa predpis o izvrševa- 
nju državnega proračuna, lahko naročnik objavi le na oglasni 
deski na vidnem in dostopnem mestu na sedežu naročnika.« 

OBRAZLOŽITEV 

Predloga glede spremembe podnaslova in črtanja besedila 
v prvem odstavku sta redakcijske narave in prispeva k jasnosti 
in enotni uporabi terminologije. Tudi predlagana sprememba 
glede objave na oglasni deski je predvsem redakcijske 
narave. Prvotni predlog je predvideval, da so javni razpisi za 
oddajo javnih naročil do vrednosti 1,000.000 tolarjev lahko 
objavljeni na oglasni deski, predlagatelj pa ocenjuje, da bi 
bilo smotrneje, da bi limit določal predpis o izvrševanju držav- 
nega proračuna (tako kot je predvideno za limit iz 1. točke 
prvega odstavka 4. člena tega zakona). Dodana beseda »le« 
prispeva k ustreznemu razumevanju besedila. 

* 
15. AMANDMA K 19. ČLENU 

"V 2. točki prvega odstavka 19. člena se črta beseda »ime«, 
besede »naziv objekta ali storitve« pa nadomestijo z bese- 
dama »kraj izvedbe«. 

Črta se 3. točka prvega odstavka 19. člena. 

Črta se 5. točka prvega odstavka 19. člena. 

V 9. točki prvega odstavka 19. člena se za besedo »dokumen- 
tacijo« črtajo besede »in dobijo dodatne informacije.« 

V drugem odstavku se besedi »zgoraj navedenih« nadome- 
stita z besedami »podatkov iz prejšnjega odstavka«. 

Za drugim odstavkom se dodata nova odstavka, ki se glasita: 

»Naročnik mora v javnem razpisu navesti, da bo morebitno 
dodatno opremo zaradi standardiziranosti ali kompatibilnosti 
z obstoječo opremo naročal pri istem ponudniku. V tem 
primeru dodatna naročila po vrednosti ne smejo presegati 
50% osnovnega naročila. Vsebina objave javnega razpisa ni 
obvezna, če gre za naročilo, vezano na naročilo iz 2. točke 48. 
d člena.« 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagane spremembe k 2. točki so redakcijskega značaja in 
ne prinašajo vsebinskih sprememb. Predlagatelj je na podlagi 
mnenj, pridobljenih v mednarodnih inštitucijah ocenil, da 
med elemente, ki jih mora vsebovati javni razpis ne sodi 
podatek »orientacijska vrednost naročila«, saj ponudniki iz 
podatkov iz 2. točke, to je količina blaga, vrsta in obseg 
storitve, lahko ocenijo tudi vrednost javnega naročila, zato 
tega podatka ni potrebno javno objavljati, poleg tega pa lahko 
objava podatka tudi negativno vpliva na oblikovanje ponud- 
benih cen. Prav tako iz zgoraj navedenih razlogov predlaga, 
da se črta 5. točka, saj je predvideno, da merila za izbiro 
najugodnejšega ponudnika vsebuje razpisna dokumentacija. 
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Glede na to, da naročnik v javnem razpisu objavi le osnovne 
podatke o javnem naročilu, mora natančnejše podatke in 
informacije o javnem naročilu izdelati v razpisni dokumenta- 
ciji. Med te podatke sodijo tudi merila za izbiro najugodnej- 
šega ponudnika Predlagatelj v izogib možnim različnim inter- 
pretacijam besedila »in dobijo dodatne informacije- predlaga 
črtanje tega besedila, saj iz predlaganega besedila izhaja, da 
naročniki dobijo informacije v razpisni dokumentaciji. Predla- 
gana sprememba drugega odstavka je redakcijske narave. 
Predlagana dopolnitev k novemu tretjemu odstavku izhaja iz 
ugotovitev, da ima naročnik zaradi obveznosti javnega razpi- 
sovanja nemalo težav, ko kupuje opremo, ki mora biti enotna 
ali kompatibilna z obstoječo opremo (npr. enotno pohištvo, 
kompatibilna računalniška oprema, rezervni deli po izteku 
garancijskega roka, blago za redno vzdrževanje ipd.). V tem 
primeru je predvidena možnost, da odda javno naročilo 
z neposredno pogodbo brez javnega razpisa (v amandmajski 
obliki je dopolnjen tudi člen, ki določa pod katerimi pogoji 
naročnik lahko odda javno naročilo z neposredno pogodbo 
brez javnega razpisa v poglavju 3 a.), vendar pa obseg dodat- 
nih naročil ne sme presegati 50% naročila, naročnik pa mora 
dejstvo, da bo tudi dodatno opremo naročal pri istem dobavi- 
telju, objaviti v javnem razpisu. 

16. AMANDMA K 20. ČLENU 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Rok za predložitev ponudbe mora omogočati ponudni- 
kom izdelavo kakovostne ponudbe. 

(2) Če je v javnem razpisu tako določeno, je ponudba pravo- 
časna, če jo ponudnik predloži do roka, določenega za odpi- 
ranje ponudb. 

(3) Rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 20 dni. 

(4) Če so predmet javnega naročila blago ali storitve, za katere 
je vzpostavljen trg in so stalno na razpolago ter se ne proizva- 
jajo po posebnem naročilu naročnika in če vrednost javnega 
naročila ne presega zneska, ki je določen v zakonu o izvrševa- 
nju državnega proračuna, rok za predložitev ponudb ne sme 
biti krajši od 10 dni. 

(5) Za blago, storitve in gradbena dela, ki presegajo vrednost, 
ki je določena v zakonu o izvrševanju državnega proračuna, 
rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 30 dni. 

(6) Rok prične teči naslednji dan po objavi javnega razpisa 
v Uradnem listu Republike Slovenije ali na oglasni deski.« 

OBRAZLOŽITEV 

Na novo je dodan prvi odstavek, ki pojasnjuje razloge za 
določitev različnih rokov oziroma minimalnih rokov za predlo- 
žitev ponudb. Na novo je dodan tudi drugi odstavek, ki določa 
kot skrajni rok za predložitev popnudb čas, ki je določen za 
odpiranje ponudb. Ta določba je dodana iz povsem praktičnih 
razlogov, saj ponudniki običajno vračajo ponudbe naročniku 
osebno neposredno pred odpiranjem ponudb in se obenem 
udeležijo javnega odpiranja, če so le roki za odpiranje ponudb 
tako določeni. Hkrati pa takšna rešitev v večji meri preprečuje 
naročniku eventualno možnost posredovanja podatkov 
o predloženih ponudbah. Določbe četrtega odstavka ne vse- 
bujejo vsebinskih sprememb, temveč je besedilo le redakcij- 
sko izboljšano, pri čemer je uporabljena terminologija vzor- 
nega zakona UNCITRAL. V petem odstavku je kot limit dolo- 
čena vrednost 30,000.000 tolarjev tako kot je določalo bese- 
dilo za prvo obravnavo. Predlagatelj predlaga spremembo po 
ponovni proučitvi ustreznosti rokov za pripravo ponudb in na 
podlagi ugotovitve, da tudi v drugih državah Evropske unije 
praviloma veljajo daljši roki. 

17. AMANDMA K 21. ČLENU 

Spremeni se 21. člen tako, da se glasi: 

•■(1) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji opredeliti merila 
za izbiro najugodnejšega ponudnika. 

(2) Naročnik opredeli merila glede na vrsto javnega naročila. 
Vrstni red navedbe meril mora ustrezati pomenu posamez- 
nega merila glede na predmet javnega naročila. 

(3) Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika so zlasti: 

- cena, 
- kvaliteta blaga, storitve ali gradbenega dela, 
- rok izpolnitve javnega naročila, 
- reference ponudnika, 
- plačilni pogoji. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj s predlaganim amandmajem besedila člena ne 
spreminja vsebinsko, kot merilo so dodani plačilni pogoji, 
besedilo pa je redakcijsko izboljšano. 

18. AMANDMA K 22. ČLENU 

22. člen se spremeni tako, da se glasi: 

>•(1) Naročnik mora naslednji dan po objavi javnega razpisa za 
oddajo javnega naročila omogočiti ponudnikom vpogled 
v razpisno dokumentacijo in na zahtevo predati razpisno 
dokumentacijo. Naročnik sme zaračunati materialne stroške 
razmnoževanja in pošiljanja razpisne dokumentacije. 

(2) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti minimalne 
pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudbe in se nanašajo na 
tehnične pogoje, garancije in reference ponudnika. 

(3) Minister, pristojen za finance, predpiše vsebino razpisne 
dokumentacije glede na predmet javnega naročila. 

(4) Strokovna komisija za odpiranje in za oceno ponudb mora 
oceniti, da je vsebina razpisne dokumentacije taka, da je 
možno pričakovati uspešen razpis. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj je po ponovni proučitvi določb v zvezi z razpisno 
dokumentacijo ter na podlagi priporočil mednarodnih institu- 
cij ocenil, da bi bilo določbe glede obsega razpisne dokumen- 
tacije, smoterneje urediti s podzakonskimi predpisi. Vsebina 
razpisne dokumentacije tudi ni bistvena za sistem javnih 
naročil in se s časom spreminja. Zato predlaga, da minister, 
pristojen za finance v podzakonskem aktu predpiše obvezno 
vsebino, obliko in način izdelave razpisne dokumentacije, 
različno za posamezne vrste javnih naročil. V prvem odstavku 
je spremenil določbo, s katero določa, da mora naročnik 
naslednji dan po objavi javnega razpisa omogočiti ponudni- 
kom dostop do razpisne dokumentacije in tako določi rok na 
enak način kot v drugih primerih. 

19. AMANDMA K 23. ČLENU 

Besedilo 23. člena se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Glede na predlagani amandma k 22. členu postane besedilo 
tega člena nepotrebno. 

20. AMANDMA K 26. ČLENU 

Za prvim odstavkom 26. člena se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»(2) Naročnik lahko iz utemeljenih razlogov roke iz prejšnjega 
odstavka podaljša in sicer 45-dnevni rok največ za 10 dni in 
15-dnevni rok največ za 5 dni ter o tem takoj obvesti ponud- 
nike. 
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V drugem odstavku se črta beseda »Ta«. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj s predlaganim amandmajem dopušča naročniku 
možnost, da zaradi izjemnih in utemeljenih razlogov podaljša 
roke za izdajo sklepa o izbiri najugodnejšega ponudika. 
V takšnih izjemnih situacijah kot so npr. izredno zahtevna 
analiza, ocenjevanje in primerjanje ponudb, pojasnjevanje 
ponudb itd. je podaljšanje roka ustrezno za naročnika in tudi 
za ponudnike. 

21. AMANDMA K 27. ČLENU 

27. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Ponudbena dokumentacija mora vsebovati podatke in 
dokazila, kot so zahtevana v razpisni dokumentaciji. 

(2) Minister, pristojen za finance, predpiše vsebino ponud- 
bene dokumentacije glede na predmet javnega naročila. 
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati elemente, s kate- 
rimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje tehničnih pogojev, zah- 
tev glede garancij za izvedbo javnega naročila in dokazila, da 
je sposoben izpolniti javno naročilo. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj prav tako kot -pri razpisni dokumentaciji pred- 
laga, da se vsebina ponudbene dokumentacije določi v pod- 
zakonskem aktu, v katerem bo mogoče natančno predpisati 
razpisno dokumentacijo glede na vrsto javnega naročila. 
Zakon naj določa le minimalne pogoje, ki jih mora ponudbena 
dokumentacija obvezno vsebovati. 

22. AMANDMA K 28. ČLENU 

28. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Ponudnik na podlagi javnega razpisa predloži naročniku 
ponudbo v skladu z razpisnimi pogoji. 

(2) Će predloži ponudnik ponudbo v več ovitkih, morajo biti 
ovitki označeni po zaporedju in njihovo število navedeno. Na 
vsakem ovitku mora biti naslov naročnika z vidno oznako »ne 
odpiraj, ponudba« in navedba javnega razpisa, na katerega se 
ponudba nanaša. Ovitki morajo biti zapečatani ali zaprti tako, 
da je na odpiranju možno preveriti, da so zaprti tako, kot so 
bili predani. Na hrbtni stani mora biti označen naslov pošilja- 
telja.« 

(3) Naročnik izda pošiljatelju ustrezno potrdilo o času predlo- 
žitve ponudbe in številu prevzetih ovitkov. 

(4) Ob prevzemu pooblaščena oseba naročnika ugotovi, ali so 
ovitki pravilno označeni in ugotovitev vpiše v potrdilo o pred- 
ložitvi ponudbe. 

(5) Na vsakem predloženem ovitku mora pooblaščena oseba 
naročnika označiti datum in čas prevzema ter označiti vrstni 
red prevzema ponudb ter prevzem potrditi z žigom in pod- 
pisom.« 

OBRAZLOŽITEV 

Zaradi boljše preglednosti je besedilo celotnega člena predla- 
gano v amandmajski obliki. Vsebuje le redakcijske popravke, 
s tem, da sta besedi »ponudbena dokumentacija« nadomeš- 
čeni z besedo »ponudba«, beseda »ponudnik« pa je nado- 
meščena z besedo »pošiljatelj« glede na to, da lahko ponud- 
nik za predložitev ponudbe pooblasti drugo osebo in ostane 
anonimen do odpiranja ponudb. Predlagatelj ocenjuje, da bi 
določilo prvotnega tretjega odstavka glede števila predlože- 
nih ponudb lahko omejevalo tako naročnika kot ponudnika, 
saj je naročnik tudi v primeru, ko bi isti ponudnik predložil več 
ponudb za isto javno naročilo, dolžan in zainteresiran izbrati 
najugodnejšo ponudbo. , 

Za 28. členom se doda nov, 28. a člen, ki se glasi: 

»(1) Ponudnik sme umakniti ponudbo do poteka roka za 
oddajo ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico vnovčiti 
garancijo za resnost ponudbe, razen če v razpisni dokumen- 
taciji naročnik ne določi drugače .« 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj v predlaganem amandmaju omogoča ponudniku 
umik ponudbe do izteka roka za predložitev oziroma mu 
prepoveduje umikati ponudbo po izteku roka, razen če v raz- 
pisni dokumentaciji ni določil drugače. 

23. AMANDMA K 30. ČLENU 

Črta se 2. odstavek 30. člena. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj predlaga črtanje besedila drugega odstavka, ki 
smiselno sodi v podpoglavje Pregled in ocenjevanje ponudb. 
Vsebinsko enako določbo zato v amandmajski obliki predlaga 
k 39. členu. 

24. AMANDMA K 31. ČLENU 

V 31. členu se besede »Pooblaščena oseba naročnika« nado- 
mestijo z besedo »Naročnik«. 

OBRAZLOŽITEV 

Obveznost uvanja poslovne tajnosti mora zavezovati naroč- 
nika v celoti in ne le pooblaščene osebe naročnika. 

Za 31. členom se doda nov, 31. a člen, ki se glasi: 

»(1) Javni razpis uspe, če veljavno ponudbo predložita vsaj 
dva ponudnika. 

(2) Če javni1 razpis ni uspel zaradi neizpolnitve pogojev iz 
prvega odstavka, komisija ponudbe vrne pošiljateljem in 
ponovi javni razpis pod enakimi ali drugačnimi pogoji. 

(3) Če tudi ponovljeni javni razpis ni uspel, naročnik lahko 
odda javno naročilo z neposredno pogodbo.« 

OBRAZLOŽITEV 

Vsebina 31. a člena je spremenjeni 33. člen, ki po predlagate- 
Ijevi oceni sodi v podpoglavje: »Predložitev ponudbe naroč- 
niku« in ne v podpoglavje »Javno odpiranje ponudb«. Predla- 
gatelj po ponovni proučitvi določb tega člena predlaga, da se 
v prvem odstavku spremeni zahteva glede predložitve treh 
veljavnih ponudb in da se sprejme zahteva po vložitvi dveh 
veljavnih ponudb. Iz izkušenj izhaja, da dosedaj predlagana 
rešitev lahko pomeni samo podaljševanje postopkov, saj na 
trgu za posamezne vrste javnih naročil često ni mogoče 
pričakovati večjega števila ponudb, vendar mora naročnik 
kljub temu povsem iz formalnih razlogov ponavljati javni 
razpis, čeprav je že vnaprej mogoče pričakovati podoben 
rezultat, v končni fazi pa naročnik odda javno naročilo z nepo- 
sredno pogodbo. Sprememba drugega odstavka izhaja iz 
predlaganih sprememb 28. člena zaradi predpostavke, da 
lahko v imenu ponudnika predloži ponudbo tudi pooblašče- 
nec, zato je izraz »ponudnik« nadomeščen z ustreznejšim 
izrazom »pošiljatelj«. Vse ostale spremembe so redakcijske 
narave in prispevajo k večji jasnosti in izboljšanju zakonskega 
besedila. 

25. AMANDMA K 33. ČLENU 

33. člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Določbe o uspešnosti javnega razpisa smiselno sodijo v pod- 
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poglavje -Predložitev ponudbe naročniku«, zato je poprav- 
ljeno besedilo tega člena amandmajsko uvrščeno v to podpo- 
glavje. 

26. AMANDMA K 34. ČLENU 

V prvem odstavku 34. člena se besedi »Pred začetkom« nado- 
mestita z besedama »Ob pričetku«. 

V 3. točki prvega odstavka 34. člena se beseda »in« nadomesti 
z besedo »ali«. 

OBRAZLOŽITEV 

Predloga popravkov sta redakcijske narave s tem, da so 
uporabljeni ustreznejši izrazi oziroma odpravljene nejasnosti 
glede razumevanja popolnosti ponudbe, kot je opredeljena 
v 2. členu. 

27. AMANDMA K 36. ČLENU 

Črta se drugi odstavek 36. člena. 

OBRAZLOŽITEV 

Amandma se navezuje na predlagani amandma k 28. členu. 
Glede na predlagani amandma k 28 členu ponudnik ni ome- 
jen glede števila predloženih ponudb, razen če naročnik v raz- 
pisnih pogojih eksplicitno ne prepove ponudb, ki omogočajo 
variantno realizacijo javnega naročila. Zaradi navedenega je 
predlagani drugi odstavek nepotreben. 

28. AMANDMA K 39. ČLENU 

39. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Po končanem javnem odpiranju ponudb komisija oceni 
prispele ponudbe in ugotovi, ali ponudbe izpolnjujejo raz- 
pisne pogoje. 

(2) O pregledu in oceni prispelih ponudb sestavi strokovna 
komisija poročilo z ugotovitvami in oblikuje mnenje o oddaji 
javnega naročila ter ju posreduje naročniku v skladu 
z odločbo o imenovanju strokovne komisije. 

(3) Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si 
pomaga* pri pregledu, ovrednotenju in primerjavi ponudb. 
Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi kakršnekoli 
spremembe vsebine ponudbe vključno spremembe cene in 
take spremembe, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila 
ustrezno. Naročnik sme v soglasju s ponudnikom popraviti 
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb. 

(4) Naročnik mora pred oblikovan,em mnenja o oddaji jav- 
nega naročila najugodnejšemu ponudniku preveriti, ali je le- 
ta sposoben izpolniti javno naročilo. Naročnik sme v ta namen 
od ponudnika zahtevati, da ponovno dokaže svojo sposob- 
nost v skladu z merili iz razpisne dokumentacije če ponudnik 
ne dokaže sposobnosti, naročnik njegovo ponudbo zavrne. 
Če je bil izveden javni razpis za izbiro najugodnejšega ponud- 
nika s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, mora naroč- 
nik pri tem uporabiti ista merila, kot so bila določena v prvot- 
nem ugotavljanju sposobnosti. 
(5) Če so v ponudbi ponujene neobičajno nizke cene glede na 
predmet javnega naročila, mora naročnik pred zavrnitvijo 
take ponudbe zahtevati pisno podrobnejšo OBRAZLOŽITEV 
o detajlnih sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da 
pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponud- 
bene cene in preveri te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo 
OBRAZLOŽITEV. 

(6) Naročnik po proučitvi obrazložitve iz prejšnjega odstavka 
to ponudbo upošteva v postopku ocenjevanja, če OBRAZLO- 
ŽITEV temelji na ustrezni utemeljitvi, vključno z ekonomič- 
nostjo načina izdelave ali tehnbične rešitve ali izjemno ugod- 
nih pogojih za izvedbo, ki so na razpolago ponudniku, ali 
originalnosti ponudbe. 

(7) Naročnik mora pri pregledu in ocenjevanju ponudb upo- 
števati merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, kot so bila 
obiavljeria v razpisni dokumentaciji. Naročnik pri ocenjevanju 
ponudb ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo nave- 
deno v razpisni dokumentaciji. 

(8) Naročnik izloči ponudbo, če ugotovi, da je ponudnik 
predložil lažne podatke ali netočne informacije. Naročnik ne 
sme ižločiti ponudbe, če so informacije netočne ali nepo- 
polne v nebistvenih elementih in če ponudnik uspe naročniku 
to obrazložiti. 

OBRAZLOŽITEV 

Nekatere določbe tega člena ostajajo identične z besedilom iz 
prve obravnave, vendar pa je zaradi preglednosti in jasnosti 
celoten člen predlagan v amandmajski obliki. Dodane so 
določbe, ki komisijo in naročnika obvezujejo in jima omogo- 
čajo objektivno oceno ponudb tako, da naročnik lahko zah- 
teva od ponudnikov dodatna pojasnila, nadalje lahko zahteva 
OBRAZLOŽITEV glede strukture cene v primeru neobičajno 
nizke cene, ponovno preverja sposobnost ponudnika glede 
izpolnitve javnega naročila in lahko tudi izloči ponudbo zaradi 
posredovanja lažnih ali netočnih informacij glede sposobno- 
sti. Jasneje je opredeljena tudi pristojnost komisije, da izdela 
analizo in oceno ter sestavi poročilo in mnenje, saj je za 
kontaktiranje s ponudnikom in za sprejem odločitve o oddaji 
javnega naročila pristojen naročnik. Določbe, ki jih predlaga- 
telj na novo vključuje v ta člen, so smiselno povzete iz vzorč- 
nega zakona UNCITRAL. Smiselno enake določbe vsebujejo 
tudi smernice Evropske unije in zakoni drugih držav 

29. AMANDMA K 40. ČLENU 
Prvi odstavek 40 člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Če naročniku po pregledu in ocenjevanju ne ostaneta 
vsaj dve popolni ponudbi, ne sprejme sklepa o izbiri najugod- 
nejšega ponudnika« 

Za tretjim odstavkom 40. člena se doda nov odstavek, ki se 
glasi: 

»(4) Če naročnik tudi po ponovljenem javnem razpisu ne 
izbere najugodnejšega ponudnika, sme oddati javno naročilo 
z neposredno pogodbo.« 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj po ponovni proučitvi in glede na vloženi 
amandma k 33. členu ugotavlja, da je potrebna sprememba 
glede števila ponudb tudi v 40. členu. Zaradi izkjučitve nejas- 
nosti je dodana določba, da sme naročnik oddati javno naro- 
čilo z neposredno pogodbo, če tudi po ponovljenem javnem 
razpisu ni oddal javnega naročila. 

30. AMANDMA K 41. ČLENU 

41. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»(1) Naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme 
sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika V obrazložitvi 
sklepa mora navesti ugotovitve in razloge za svojo odločitev. 

(2) Če naročnik pri ocenjevanju ponudb ugotovi, da nobena 
od popolnih ponudb ne ustreza zahtevam razpisne dokumen- 
tacije glede bistvenih elementov ponudbe, naročnik ne odda 
javnega naročila nobenemu od ponudnikov 

(3) Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika mora naročnik 
poslati vsem ponudnikom in nadzornemu organu.« 

OBRAZLOŽITEV 

Vsebinsko spremembo prinaša samo prvi odstavek, ki predvi- 
deva možnost za naročnika, da ne odda javnega naročila, če 
nobena od formalno popolnih ponudb ni ustrezna Drugi in 
tretji odstavek sta redakcijsko izboljšana prvotna prvi in drugi 
odstavek. 
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31. AMANDMA K 42. ČLENU •>48. b člen: 

Drugi odstavek 42. člena se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj je po ponovni proučitvi besedila tega odstavka 
ocenil, da gre v primeru, ko so predmet javnega naročila 
stalni nakupi blaga in izvedba storitev za specifične načine 
oddaje javnega naročila, zato predlaga da se namesto dru- 
gega odstavka tega člena oblikuje samostojen 48. a člen, ki je 
glede na sedanie besedilo drugega odstavka delno spreme- 
njen in dopolnjen ter predlagan v amandmajski obliki. 

32. AMANDMA K 48. ČLENU 

Drugi odstavek 48. člena se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj je po ponovni oceni te določbe ocenil, da je 
predlagana določba neustrezna, saj bi s tem ponudnike, ki so 
kandidirali s svojo prijavo na razpis za predhodno ugotavlja- 
nje sposobnosti, postavili v neenakopraven položaj napram 
ponudnikom, ki bi jih naročnik po lastni presoji povabil 
k predložitvi ponudbe, čeprav so tudi ti ponudniki imeli mož- 
nost prijave na razpis za predhodno ugotavljanje sposob- 
nosti. 

Za 48. členom se doda nov 48 a člen, ki se glasi: 

»(1) Če so predmet javnega naročila stalni nakupi blaga in 
storitev, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more v celoti 
vnaprej določiti, in jih je mogoče takoj kupiti ali opraviti ter se 
ne proizvajajo po posebnih zahtevah naročnika, oziroma za 
katere je vzpostavljen trg, opravi naročnik javni razpis s pred- 
hodnim ugotavljanjem sposobnosti. 

(2) V javnem razpisu mora biti predmet javnega naročila 
enoznačno določen. V javnem razpisu mora naročnik, poleg 
smiselnega upoštevanja določil o vsebini objave javnega raz- 
pisa, navesti tudi, da je merilo za izbor cena ali drugi pogoji 
dobave in cena. 

(3) Naročnik prizna sposobnost ponudnikom za obdobje do 
12 mesecev. 

(4) S ponudniki, katerim je priznal sposobnost, naročnik 
sklene pogodbo o dobavah blaga ali opravljanju storitev, 
v kateri se določi predmet blaga ali storitev ter pogoji dobav 
ali opravljanja storitev.« 

OBRAZLOŽITEV 

Možnost, da se za to vrsto javnih naročil predpiše postopek za 
izbiro izvajalca s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, 
vsebuje drugi odstavek 42. člena. Predlagatelj z amandmajem 
k 42. členu predlaga, da se ta določba črta in predlaga, da se 
zaradi specifičnosti uredi v posebnem členu. Gre za primere 
takoimenovanih »državnih dobaviteljev«, ko so predmet jav- 
nega naročila stalne dobave blaga ali storitev, ki jih po času in 
obsegu ni mogoče vnaprej določiti. Naročniki z javnim razpi- 
som brez omejitev ne bi mogli pravočasno pridobiti potreb- 
nega blaga ali storitve (npr. dobave pisarniškega materiala, 
nujne vzdrževalne storitve itd.) ali pa bi morda kopičili nepo- 
trebne zaloge blaga. V skladu s predlaganim amandmajem bo 
naročnik z izbranimi izvajalci sklenil »generalne pogodbe«, 
v katerih bo določil predmet dobav ali storitev ter pogoje, pod 
katerimi bo v obdobju, za katero je priznal sposobnost, pri 
izbranih izvajalcih naročal dobave blaga ali storitve. 

33. AMANDMA K 4. POGLAVJU 

Pred 4. poglavjem se doda novo 3. a poglavje z naslovom 
členi 4. b, 4. c in 4.: 

»3. A DVOSTOPENJSKI JAVNI RAZPIS« 

(1) V posebnih primerih, ko naročnik zaradi izredno zahtevnih 
strokovnih tehničnih rešitev ne more oblikovati razpisne 
dokumentacije, lahko objavi dvostopenjski javni razpis. 

(2) Naročnik na prvi stopnji od ponudnikov pridobiva začetne 
ponudbe z njihovimi predlogi, vendar brez ponudbene cene. 
Naročnik zbira predloge ponudnikov, ki se nanašajo na teh- 
nične in druge lastnosti blaga, storitev ali gradbenih del, 
kakor tudi pogoje za sklenitev pogodbe in dobavne pogoje. 
Naročnik pri tem ugotavlja tudi sposobnost ponudnika. 
Naročnik se lahko pogaja s ponudniki, katerih ponudba ni bila 
zavrnjena, o vseh sestavinah ponudbe. 

(3) Za zavrnitev ponudbe na prvi stopnji dvostopenjskega 
razpisa se smiselno uporabljajo razlogi iz 9. a, 28. in 39. člena 
tega zakona.« 

»48. c člen: 

»(1) Pri oblikovanju končne razpisne dokumentacije sme 
naročnik črtati, spremeniti aii dodati katerokoli sestavino iz 
prvotne razpisne dokumentacije. 

(2) Naročnik povabi na drugi stopnji ponudnike, katerih 
ponudb ni zavrnil, da oddajo ponudbe po dokončni razpisni 
dokumentaciji. 

(3) Naročnik za ocenjevanje ponudb na drugi stopnji smiselno 
uporablja določbe 39. člena.« 

48. člen: 

(1) Za dvostopenjski postopek morajo roki omogočiti ponud- 
nikom izdelavo kakovostnih ponudb, naročniku pa oceno 
ponudb Zato rok za predložitev ponudb na prvi in drugi 
stopnji ne sme biti krajši od 20 dni od dneva objave javnega 
razpisa oziroma povabila izbranim ponudnikom Naročnik 
mora povabiti ponudnike k oddaji končnih ponudb najkas- 
neje v 45 dneh po odpiranju ponudb na prvi stopnji ter jih 
obvestiti o svoji odločitvi v 45 dneh po odpiranju ponudb na 
drugi stopnji. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagano besedilo nadomešča informativni razpis, ki je 
v predlogu zakonskega besedila opredeljen v 6. členu. Predla- 
gatelj zato po pregledu zakonodaj v drugih državah predlaga 
črtanje 6. člena - informativnega razpisa in vključitev bese- 
dila tega amandmaja, ki določa kot enega od možnih načinov 
oddaje javnega naročila dvostopenjski javni razpis. V praksi 
se bo redkeje uporabljal kot drugi načini, vendar pa bo 
v izjemnih primerih naročnikom omogočal ustrezne postopke 
za oddajo posebno zahtevnih javnih naročil. Vsebina celot- 
nega poglavja je smiselno povzeta po vzorčnem zakonu o jav- 
nih naročilih UNCITRAL. 

34. AMANDMA K 4. POGLAVJU 

Za 3. A poglavjem se doda novo 3. B poglavje z naslovom in 
členi 48. d ter 48. e: 

»3. B ODDAJA JAVNEGA naročila BREZ JAVNEGA RAZPISA 

48. d člen: 

(1) Naročnik sme oddati javno naročilo izvajalcu z nepo- 
sredno pogodbo brez javnega razpisa v naslednjih primerih: 

1. če pogodbena vrednost ne presega zneska, ki je določen za 
posamezno proračunsko obdobje s predpisi o izvrševanju 
državnega proračuna. 

2. če je predmet javnega naročila nakup oborožitve, vojaške 
opreme in specialne operativne tehnike ali drugo naročilo 
zaupne narave, določeno s predpisi Vlade, 
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3. če je za izvedbo javnega naročila usposobljen samo en 
ponudnik, ki razpolaga z zahtevano tehnično opremo, ustrez- 
nimi strokovnimi kadri ali s pravicami intelektualne lastnine, 

4. če je na trgu samo en dobavitelj, ki je sposoben ponuditi 
blago ali storitve v določenm obsegu, javnega naročila pa ni 
mogoče deliti v manjše zaključene celote in jih oddati ločeno, 

5. če je predmet javnega naročila izvedba intervencijskih del 
ob naravnih nesrečah ali v drugih primerih višje sile in je 
ogrožena varnost ljudi in objektov ter bi opustitev nujnih del 
v času trajanja postopkov oddaje javnega naročila povzročila 
večjo škodo, 

6. če se javna naročila oddajo državnim organom, organom 
lokalnih skupnosti, javnim zavodom ali drugim pravnim ose- 
bam javnega prava, ki opravljajo dejavnosti na podlagi poseb- 
nega zakona ali drugega predpisa, 

7. v primeru Iz tretjega odstavka 19. člena. 

48. e člen 

(1) Naročnik mora v postopku oddaje javnega naročila z nepo- 
sredno pogodbo brez javnega razpisa ceno in kakovost pred- 
meta javnega naročila posebej skrbno preveriti: 

z zbiranjem več ponudb ali z analizo stroškov ali s primerja- 
njem kakovosti in podobno. Naročnik opravi preverjanje 
glede na vrsto in predmet javnega naročila. Naročnik mora to 
preverjanje izkazati v svoji dokumentaciji.« 

OBRAZLOŽITEV 

Zaradi večje jasnosti in preglednosti je celotno besedilo tega 
člena oblikovano amandmajsko. Predlagatelj je iz besedila 6. 
točke izločil možnost, da naročniki z neposredno pogodbo 

, brez javnega razpisa lahko oddajo dela, ki pomenijo »odpravo 
škodljivih posledic« ob naravnih nesrečah ali v drugih prime- 
rih višje sile. V praksi se je namreč često dogajalo, da so bila 
na ta način oddana brez javnega razpisa dela v velikem 
obsegu, ki so trajala tudi po več let, dejansko pa je šlo za 
odpravo škodljivih posledic. Glede na to, da je možnost 
oddaje javnega naročila predvidena le za primere, ko je nujna 
hitra intervencija in bi postopek oddaje javnega naročila z jav- 
nim razpisom preprečil hitro ukrepanje, odprava škodljivih 
posledic pa ni takšne vrste, predlagatelj predlaga sprejem 
amandmaja. V drugi točki je dodana možnost, da se lahko 
brez javnega razpisa oddajo tudi javna naročila zaupne 
narave, določene s predpisi vlade. Na novo je dodana 7. 
točka, ki omogoča naročnikom, da sklepajo neposredno 
pogodbo brez javnega razpisa tudi v primerih, ko zaradi 
kompatibilnosti ali standardiziranja opreme kupuje blago pri 
istem ponudniku, vendar dodatna naročila ne smejo presegati 
50% osnovnega naročila. Predlagatelj je glede na ugotovitev, 
da oddaja javnih naročil z neposredno pogodbo brez javnega 
razpisa, vključno z vsebino prejšnjega 5. člena v posebno 
poglavje. Prejšnji 5. člen je popravljen tako, da je iz njega 
izločen informativni razpis ter črtan drugi odstavek zaradi 
vloženih amandmajev k 6. in 14. členu. 

35. AMANDMA K 4. POGLAVJU 

Spremeni se naslov 4. poglavja tako in členi 49, 49. a, 49. b in 
49. c: 

»4. JAVNI RAZPIS ZA FINANCIRANJE, SOFINANCIRANJE ALI 
SUBVENCIONIRANJE PROJEKTOV IN PROGRAMOV 

49. člen 

(1) Določbe tega zakona o postopku oddaje javnega naročila 
z javnim razpisom za izbiro izvajalca brez omejitev se smi- 
selno uporabljajo tudi v primeru, ko je predmet javnega naro- 
čila financiranje, sofinanciranje ali subvencioniranje projek- 
tov in programov. 

49. a člen 

(1) Naročnik mora v javnem razpisu objaviti: naziv projekta ali 
programa, ki ga financira, sofinancira ali subvencionira, 
višino sredstev, s katerimi sodeluje pri realizaciji, pogoje, pod 
katerimi so ponudniki upravičeni do sredstev 

49. b člen 

»(1) Rok za predložitev ponudbe ne sme biti krajši od 30 dni 
od objave javnega razpisa « 

49. c člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Glede na vloženi amandma k 2. točki prvega odstavka 2. 
člena, ki opredeljuje »predmet javnega naročila« in ne predvi- 
deva, da je predmet javnega naročila tudi prodaja državnega 
premoženja in oddaja le-tega v najem, je predlagana tudi 
sprememba naslova 4. poglavja oziroma vseh členov v tem 
poglavju. 

36. AMANDMA K 50. ČLENU 

Drugi odstavek 50. člena se črta. 

Tretii odstavek se uvrsti za četrtim odstavkom in spremeni 
tako, da se na novo glasi: 

»(3) Pogodba mora biti sklenjena najpozneje v 30 dneh od 
pravnomočnosti sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika. 
Vložena pritožba zadrži izvršitev.« 

OBRAZLOŽITEV V 
Vsebina drugega odstavka je po oceni predlagatelja nepo- 
trebna, saj bistvene elemente pogodbe predpisuje Zakon 
o obligacijskih razmerjih. Uvrstitev določbe, da vložena pri- 
tožba zadrži sklenitev pogodbe je po oceni predlagatelja 
nujna, saj bi sicer lahko prišlo do situacije, ko bi bila pogodba 
sklenjena že v času. ko še ni potekel čas za pritožbo. Preure- 
ditev zaporedja odstavkov je redakcijske narave in pomeni 
oblikovanje člena po ustreznem časovnem zaporedju. 

37. AMANDMA K 51. ČLENU 

51. člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Po oceni predlagatelja sodi vsebina 51. člena v sankcionira- 
nje, zato uvršča v kazenske določbe tudi sankcijo zaradi 
oddaje javnega naročila pod drugačnimi pogoji kot jih je 
naročnik predvidel v javnem razpisu. 

38. AMANDMA K 52. ČLENU 

52. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Javno naročilo, ki ga financira več naročnikov, se odda 
z eno pogodbo. Pogodba mora določiti deleže vsakega naroč- 
nika.« 

OBRAZLOŽITEV 

V spremenjenem 52. členu gre predvsem za redakcijsko 
izboljšavo in se vsebina člena z njo ne spreminja. 

39. AMANDMA K 53. ČLENU 

53. člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj ocenjuje, da je določba 53. člena nepotrebna, saj 
bistvene sestavine pogodbe določa Zakon o obligacijskih 
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razmerjih, pri čemer pa je način oddaje javnega naročila 
nebistven. 

40. AMANDMA K 54. členu 

54. člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagatelj po ponovni oceni določb tega člena predlaga, da 
se člen v celoti črta, saj pomeni neustrezno izključevanje 
podizvajalcev, v kolikor so sodelovali s svojo ponudbo na 
javnem razpisu in niso bili izbrani. Naročnik namreč sklepa 
pogodbo z izvajalcem, izvajalec pa lahko za izpolnitev jav- 
nega naročila pridobi tudi podizvajalce in za njihovo izpolni- 
tev odgovarja nasproti naročniku. Naročnik pa ima možnost, 
da že v razpisnih pogojih določi npr. da mora izvajalec v celoti 
izpolniti naročilo sam brez podizvajalcev ali le v njegovem 
soglasju glede količine ali obsega javnega naročila, ki bi ga 
izpolnili podizvajalci. Določba tega člena je bila v prvotnem 
zakonskem besedilu vključena zaradi preprečevanja morebit- 

' nih špekulacij, vendar pa je ta možnost glede na zgoraj 
opisane možnosti naročnika pri oblikovanju razpisnih pogo- 
jev, izključena. 

41. AMADMA K 61. ČLENU 

V 1. odstavku 61. člena se besedilo »sodišču s splošno pristoj- 
nostjo« nadomesti z besedilom »Vrhovnem sodišču«. 

OBRAZLOŽITEV 

Amandma upošteva določilo, da se pri pritožbah smiselno 
upoštevajo določila zakona o splošnem upravnem postopku. 

42. AMANDMA K 61. ČLENU 

Za prvim odstavkom 61. člena se doda nov, drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»(2) Vložena tožba ne zadrži sklenitve pogodbe. S tožbo se 
lahko uveljavlja le odškodnina za izgubljeni zaslužek, ne more 
pa se zahtevati vrnitev v prejšnje stanje.« 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagana dopolnitev določa možnosti pritožnika in izklju- 
čuje možnost, da bi vložena tožba zadržala sklenitev 
pogodbe, saj so spori dolgotrajni in bi lahko v času, ko teče 
spor pred sodiščem, prihajalo do večjih škod. Prav tako je po 
predlagateljevi oceni ustrezna določba, da pritožnik ne more 
zahtevati, da naročnik z njim sklene pogodbo in vrnitev 
v prejšnje stanje, saj bo ponudnik lahko zaradi neustreznega 
ravnanja naročnika uveljavil odškodnino. 

43. AMANDMA K 62. ČLENU 

V drugem odstavku 62. člena se besedo »trpi« nadomesti 
z besedo »nosi«, 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagana sprememba je zgolj redakcijske narave tako, da je 
uporabljen ustreznejši izraz. 

44. AMANDMA K 64. ČLENU 

64. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Za izvajanje tega zakona skrbi ministrstvo, pristojno za 
finance.« 

OBRAZLOŽITEV 

V skladu s predpisi, ki določajo pristojnosti vlade in ministr- 
tev, je Ministrstvo za finance pristojno za izvajanje tega 
zakona, v zvezi s tem pa ima tudi nadzorstveno funkcijo. 

45. AMANDMA K 65. ČLENU 

65. člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Iz obrazložitve k amandmaju k 64. členu izhaja, da nadzor- 
stveno funkcijo nad izvajanjem tega zakona opravlja Ministr- 
stvo za finance, zato določbe 65. člena niso potrebne, saj ne 
določajo posebnih pristojnosti nadzornega organa. 

46. AMANDMA K 66. ČLENU 

V prvem odstavku: 

se za 3. točko dodajo točke 3. a, 3. b. in 3. c, ki se glasijo: 

3. a »Če ravna v nasprotju z 9. a členom«, 
3. b »Če ravna v nasprotju z 9. b členom«, 
3. c »Če kljub sklenjenemu mednarodnemu sporazumu odda 
javno naročilo domačemu ponudniku v nasprotju z 10. 
členom«, 

se za 6. točko dodajo točke 6. a, 6. b in 6. c, ki se glasijo: 

6.a »Če neustrezno objavi javni razpis (18. člen)«, 
6. b »Če je vsebina objave javnega razpisa v nasprotju z 19., 
44. 48. a ali 49. a členom«, 
6. c »Če sklene pogodbo v nasprotju s pogoji, objavljenimi 
v javnem razpisu ali v razpisni dokumentaciji (19. in 22. člen)«, 

se za 8. točko doda točka 8. a, ki se glasi: 

8. a »Če neupravičeno podaljša rok iz 26. ali 46. člena«, 

se za 10. točko dodata točki 10. a in 10. b, ki se glasita: 

»10. a »Če pri odpiranju ponudb ravna v nasprotju z določ- 
bami v členih 34.-38.«, 
»10. b »Če ravna v nasprotju z 39. členom«, 

se 11. točka spremeni tako, da se glasi: 

11. »Če niso podani razlogi iz 48. d člena ali če se ne opravi 
preverjanja iz 48. e člena«. 

OBRAZLOŽITEV 

Na ponovno proučitev vključitve dodatnih sankcij je opozarjal 
tudi sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve. Predlagatelj 
jih zaradi večje preglednosti, glede na vložene amandmaje, ki 
predvidevajo tudi nekatere nove postopke za oddajo javnih 
naročil in na novo vključenih »protikorupcijskih klavzul«, 
predlaga v amandmajski obliki. Pri oblikovanju dodatnih 
sankcij je izhajal predvsem iz dejstva, da možnost sankcioni- 
ranja v pretežni meri zagotavlja izvajanje zakona. 

47. AMANDMA K 67. ČLENU 

Tretji odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Vlada Republike Slovenije predpiše enotno metodologijo za 
izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja 
iz 7. člena v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona. Do 
uveljavitve enotne metodologije naročniki uporabljajo 
veljavne predpise.« 

Za četrtim odstavkom se doda 5., 6. in 7. odstavek, katerih 
besedilo se glasi: 

»-5) Vlada v roku dveh mesecev od uveljavitve tega zakona 
izda predpis iz prvega odstavka 10. člena tega zakona. Do 
uveljavitve predpisa velja najvišji možni odstotek zaščite po 
tem zakonu. 

(6) Do izdaje predpisa o izvrševanju državnega proračuna se 
določi vrednost: 
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- 1.000.000 tolarjev za javne razpise iz drugega odstavka 18. 
člena, 
- 10.000.000 tolarjev za javne razpise iz četrtega odstavka 20. 
člena, 
- 30.000.000 tolarjev za javne razpise iz petega odstavka 20. 
člena. 

(7) Ministrstvo za finance v roku 2 mesecev po uveljavitvi tega 
zakona predpiše razpisno dokumentacijo iz 22. člena in 
ponudbeno dokumentacijo iz 27. člena. Do tedaj se uporab- 
ljajo določbe 11. in 12. člena Odredbe o postopku za izvajanje 
javnega razpisa za oddajo javnih naročil (Ur. I. RS št. 28/93), ki 
se nanašajo na vsebino razpisne oziroma ponudbene doku- 
mentacije.« 

OBRAZLOŽITEV 

Amandma k prvemu odstavku tega člena, s katerim prenehata 
veljati 2. in 3. odstavek 18. člena Zakona o uresničevanju 
javnega interesa na področju kulture, zagotavlja, da bo ta 
zakon sistemsko uredil načine oddaje javnih naročil na vseh 

BELEŽKE: 

področjih in tako izključil možnost ureditve načinov in 
postopkov oddaje javnih naročil na drugačen način. Ostale 
predlagane spremembe in dopolnitve tega člena so posledica 
nekaterih drugih predlaganih amandmajev in določajo 
ustrezne roke za izdelavo nekaterih podzakonskih predpisov. 

48. AMANDMA K 67. ČLENU 

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

»67. a člen 

Minister, pristojen za finance lahko izda podrobnejše pred- 
pise o oddaji javnih naročil.« 

OBRAZLOŽITEV 

Za amandmajem se uvaja možnost podzakonskih aktov, ki jih 
izda minister za finance, s katerimi bi se podrobnejše uredile 
posamezne specifičnosti, ki izhajajo iz narave posamezne 
vrste javnega naročila. 

* 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IH DOPOLNITVAH 

STANOVANJSKEGA ZAKONA 

- EPA 651 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 152. seji dne 6. julija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH STANOVANJSKEGA ZAKONA, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališć in sklepov 29. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 31/3-1995 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah stanovanjskega zakona - druga obravnava. 

Gradivo je pripravljeno skupaj s sopredlagateijima zakona 
poslanko Danico Simšič in poslancem Tonetom Per- 
šakom. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65 člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu 
za okolje in prostor. 

1. člen 

Besedilo petega odstavka 22. člena stanovanjskega zakona 
(Uradni list Republike Slovenije, št. ia'91, 19 1/91 in 21/94) se 
spremeni tako, da se glasi: 

»Skupnost lastnikov v večstanovanjski hiši oziroma skupnost 
lastnikov več družinskih stanovanjskih hiš v strnjeni gradnji je 
lahko pravna oseba, registrirana za upravljanje te hiše ozi- 
roma teh hiš.« 

Za petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi odstavek, 
ki se glasita: 

»Skupnost lastnikov postane pravna oseba z vpisom v sodni 
register, 

Priglasitvi za vpis v sodni register se predložijo: 
1. pogodba iz 22. člena tega zakona; 
2. statut skupnosti lastnikov; 
3. druge listine, v skladu s predpisi o vpisu v sodni register; 

2. člen 

V drugem odstavku 28. člena se na koncu pete alinee pika 
nadomesti s podpičjem in doda nova šesta alinea, ki se glasi: 

»- ukrepi za zaščito večstanovanjske hiše in varnosti prebi- 
valcev, ki jih je upravnik dolžan odrediti v primeru izrednih 
dogodkov.« , 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Upravnik mora v primerih, ko so zaradi izrednih dogodkov, ki 
jih ni bilo mogoče predvideti, potrebna neodložljiva popravila, 
brez odlašanja odrediti ukrepe, ki jih določa pogodba iz 
drugega odstavka tega člena. Dokler pogodba med lastniki in 
upravnikom ni sklenjena ali če pogodba ne vsebuje določil, ki 
jih predpisuje šesta alinea drugega odstavka tega člena, mora 
upravnik nemudoma sklicati lastnike in ukrepati v skladu 
z njihovimi navodili. Ministrstvo, pristojno za stanovanjske 
zadeve, določi kriterije, na podlagi katerih se takšni dogodki 
štejejo za izredne.« 
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Ukrepom, ki jih odredi upravnik, lahko lastnik ugovarja. 
V takem primeru mora lastnik ravnati v skladu z določbami 
pogodbe o upravljanju, ki ureja medsebojna razmerja med 
lastniki. O sporu dokončno odločijo lastniki po postopku, ki 
ga za takšne primere določa pogodba o upravljanju « 

3. člen 

V tretjem odstavku 31. člena se črtata besedi »prenova, izbolj- 
šave«. Ostalo besedilo ostane nespremenjeno. 

4. člen 

V 104. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Ministrstvo, pristojno za stanovanjske zadeve, določi obvez- 
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nost periodičnih inšpekcijskih pregledov večstanovanjskih 
hiš « 

5. člen 

Za 106. členom se doda nov 106.a člen, ki se glasi: 

»Upravnik je dolžan v roku, ki ga določi inšpekcijski organ, 
ravnati v skladu z izvršljivo odločbo, ki jo ta organ izda ob 
inšpekcijskem pregledu in zagotoviti izvršitev odrejenih ukre- 
pov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.« 

6. člen 

Za 117. členom se doda nov 117. a člen, ki se glasi: 

»Prejšnji imetnik stanovanjske pravice, ki se je v roku, v kate- 
rem bi lahko uveljavil pravico do nakupa stanovanja v skladu 
s 117. členom, na podlagi pogodbe o zamenjavi stanovanja 
v soglasju z lastnikom preselil v drugo stanovanje, ima pra- 
vico do odkupa stanovanja, v katerega se je preselil. 

Odkup stanovanja s predvidenimi popusti iz 117. člena lahko 
prejšnji imetnik stanovanjske pravice zahteva v roku šestih 
mesecev od dneva uveljavitve tega zakona. 

V enakem roku imajo pravico do odkupa pod pogoji iz 117. 
člena tudi osebe, ki so bile na dan 8., 1. 1993 imetniki stano- 
vanjske pravice na stanovanjih, prevzetih od bivše JLA, s kate- 
rimi upravlja Ministrstvo za obrambo.« 

7. člen 

V 125 členu se doda nov dvanajsti odstavek, ki se glasi: 

»Uporabniki tistih hišniških stanovanj, ki na dan 19. 10. 1991 
niso opravljali hišniških del, v stanovanju pa še vedno prebi- 
vajo, lahko odkupijo ta stanovanja pod pogoji, ki so veljali za 
prejšnje imetnike stanovanjske pravice.« 

Dosedanji dvanajsti odstavek postane trinajsti odstavek. 

8. člen 

Za 135. členom se doda nov 135. a člen, ki se glasi: 

»Z denarno kaznijo najmanj 9000 tolarjev se kaznuje za prekr- 
šek upravnik, ki ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo inšpek- 
cijskega organa, s katero mu je naložena obveznost odprave 
ob inšpekcijskem pregledu ugotovljenih nepravilnosti (106. 
a člen).« 

9. člen 

V 151. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Do vpisa v zemljiško knjigo se prenos lastninske pravice na 
stanovanjih in stanovanjskih hišah dokazuje na podlagi pisne 
pogodbe.« 

10. člen 

Prvi odstavek 157. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če uporabniki hišniških stanovanj, ki na dan 19. 10. 1991 
niso opravljali hišniških funkcij, v roku enega leta od dneva 
uveljavitve tega zakona niso vložili zahteve za odkup stanova- 
nja, so dolžni izprazniti hišniško stanovanje, ne da bi jim 
pripadali kakršnikoli prostori, če se z lastniki hiše ne dogovo- 
rijo drugače.« 

11. člen 

V drugem odstavku 3. člena, četrtem odstavku 10. člena, 
tretjem odstavku 27. čllena, prvem odstavku 28. člena, dru- 
gem odstavku 40. člena, tretjem odstavku 41. čiena, drugem 
odstavku 50. člena, v 135. členu, četrti točki 136. člena in 
v 137. členu se črta beseda »občinski« v vseh sklonih, ostalo 
besedilo ostane nespremenjeno. 

12. člen 

V petem odstavku 10. člena, drugem odstavku 32. člena, v 34. 
členu, četrtem in petem odstavku 53. člena, prvem in drugem 
odstavku 66. člena, drugem odstavku 103. člena, drugem 
odstavku 105. člena, v 108. členu in v tretjem odstavku 121. 
člena se beseda »upravni« v vseh sklonih črta, ostalo besedilo 
ostane nespremenjeno. 

13. člen 

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

Državni zbor Republike Slovenije je dne 21. marca 1995 na 
svoji 29 seji opravil prvo obravnavo predloga zakona o spre- 
membah in dopolnitvah stanovanjskega zakona in zakonski 
predlog sprejel kol primerno podlago za pripravo zakonskega 
predloga za drugo obravnavo. Hkrati /e sklenil, naj predlog 
zakona za drugo obravnavo (v roku, ki bi omogočil njegovo 
uvrstitev na dnevni red aprilske seje) pripravi Viada Republike 
Slovenije skupaj s predlagateljema Tonetom Peršakom in 
Danico Simšič. Od predlagateljev je zahteval, da pri oblikova- 
nju predloga zakona za drugo branje upoštevamo stališča, ki 
jih je državni zbor sprejel na predlog Odbora za infrastrukturo 
in okolje ter poslancev Mirana Potrča, Franca Lipoglavška in 
Zmaga Jelinčiča. V stališčih državnega zbora je zaobsežena 
tudi dolžnost predlagateljev, da upoštevamo mnenje, ki ga je 
k rešitvam, predlaganim v prvi obravnavi, oblikoval Sekreta- 
riat DZ za zakonodajo in pravne zadeve. 

Med pripravo besedila predloga zakona za drugo obravnavo 
sva se predlagatelja večkrat sestala s predstavnico Ministrstva 
za okolje in prostor, ki je sodelovala pri oblikovanju določb 
zakona, do nekaterih od predlaganih sprememb pa je najavila 
tudi vložitev amandmajev. Pri skupnem oblikovanju zakon- 
skega predloga smo ustrezno preučili in v besedilo vključili 
vsa stališča, k upoštevanju katerih nas je zavezal Državni zbor 
Republike Slovenije. 

Besedilo 1. člena smo oblikovali v skladu s stališčem držav- 

nega zbora, naj zakon predvidi tudi možnost reševanja intere- 
sov v zvezi z upravljanjem večstanovanjskih hiš in več večsta- 
novanjskih hiš v strnjeni gradnji, reši vprašanje registracije 
skupnosti lastnikov in se tistim skupnostim, ki so registrirane 
kot pravne osebe, omogoči, da imajo pooblastila in opravljajo 
naloge upravnika S tako predlagano spremembo 22. (lena 
stanovanjskega zakona jasno opredeljujemo možnost usta- 
navljanja in registracije skupnosti lastnikov tako v večstano- 
vanjski hiši kot tudi v strnjenem naselju več družinskih hiš (na 
primer vrstnih hišah). Za slednje je nujna določena poveza- 
nost lastnikov hiš, podobno kot to velja za upravljanje v več- 
stanovanjskih hišah, saj je bivanje v takšnih strnjenih naseljih 
pogojeno tudi z uporabo določenih skupnih objektov in 
naprav (npr. parkirišča, kabelsko-razdelilni sistemi ipd.). 
Tovrstna povezanost naj bi se zato tudi tu manifestirala prek 
skupnosti lastnikov, ki je lahko pravna oseba, registrirana za 
posle upravljanja. Podrobneje smo določili tudi, na kakšen 
način skupnost lastnikov postane pravna oseba (vpis v sodni 
register) in kakšno dokumentacijo je potrebno priložiti prigla- 
sitvi za vpis v sodni register. 

V primerjavi z besedilom zakonskega predloga za prvo obrav- 
navo v sedanjem 2. členu nekoliko širše spreminjamo 
veljavno besedilo 28. člena, saj naj bi se že v pogodbi, ki jo 
lastniki sklenejo z upravnikom, dogovorili ukrepi za zaščito 
večstanovanjske hiše in varnosti prebivalcev v primeru izred- 
nih dogodkov. Okvire oziroma kriterije za opredelitev nekega 
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dogodka kot izrednega naj bi določilo Ministrstvo za okolje in 
prostor. Vsebina tega določila pogodbe bi pomenila dolžnost 
upravitelja, da v primeru izrednih dogodkov ravna v skladu 
s pogodbo in odredi vse predvidene zaščitne in varnostne 
ukrepe. V vseh primerih, ko pogodba med upravnikom in 
lastniki bodisi še ni sklenjena bodisi ne vsebuje takšnega 
določila, bi bil upravnik dolžan nemudoma sklicati lastnike, 
zahtevati njihova navodila in ukrepati v skladu z njimi. 
y šestem odstavku prvotnega 28. člena še vedno ohranjamo 
pravico lastnika, da ugovarja ukrepom, ki jih odredi upravnik. 
Dolžan pa je ravnati v skladu z določbami pogodbe o upravlja- 
nju, ki urejajo medsebojna razmerja med lastniki. Subjekt, ki 
o sporu dokončno odloči, so lastniki, ki to storijo po 
postopku, ki jih za takšne primere določa pogodba o uprav- 
ljanju. 

Novo besedilo 31. člena, ki ga predlagamo v 3. členu sledi 
pripombam in predlogom pravne stroke (Sekretariat za zako- 
nodajo in pravne zadeve, Vrhovno sodišče RS), ki jih je v svoja 
stališča povzel tudi državni zbor. Upoštevali smo, da je bila 
prvotno predlagana rešitev, po kateri naj bi se za odločitve, ki 
presegajo upravljanje, ne zahtevalo več soglasja vseh, temveč 
le dveh tretjin lastnikov, sporna z vidika veljavnega zakona 
o temeljnih lastninskopravnih razmerjih. Zato smo odločitve 
v zvezi z izboljšavami in prenovami izločili iz sklopa poslov, ki 
okvir upravljan/a presegajo. Zanje bi tako bila potrebna le 
večinska odločitev lastnikov, medtem ko bi bilo za ostale v 31. 
členu navedene odločitve še vedno potrebno soglasje vseh 
lastnikov. Takšna rešitev bi bila sprejemljiva z vidika veljavne 
zakonodaje in bi hkrati v Se večji meri, kot je bilo to predla- 
gano v prejšnji zakonodajni fazi, olajšala urejanje medseboj- 
nih razmerij med lastniki. 

V 4. členu smo predlagatelji določili, da Ministrstvo za okolje 
in prostor s podzakonskim predpisom določi obveznost peri- 
odičnih inšpekcijskih pregledov večstanovanjskih hiš. Pri tem 
smo bili seznanjeni s hudo kadrovsko stisko v republiški 
stanovanjski inšpekciji (pa tudi omejitvi novega zaposlova- 
nja), ki temu organu dejansko zelo otežuje siceršnje izvrševa- 
nje inšpekcijskega nadzora, še bolj pa bi bil zato omejen pri 
opravljanju periodičnih pregledov. Kljub tej okoliščini sva bila 
določbo dolžna vključiti v zakonski predlog na podlagi zave- 
zujočega stališča, ki ga je ob prvi obravnavi sprejel državni 
zbor. 

Novi tekst 5. člena pomeni izpeljavo odločitve državnega 
zbora, po kateri naj bi stanovanjski zakon opredelil pravico in 
dolžnost upravnika, da na zahtevo stanovanjske inšpekcije 
brez odlašanja izvede ukrepe za zaščito varnosti večstano- 
vanjske hiše ter zagotovi varnost stanovalcev. Zato predla- 
gamo dopolnitev zakona z novim 106. a členom, ki na opisan 
način ureja to problematiko. 

Razširitev stanovanjskega zakona z novim 117. a členom, ki je 
zajet v okviru 6. člena tega predloga zakona, je v njegovo 
besedilo vključena na podlagi stališč, ki ju je državni zbor ob 
prvem branju sprejel na predlog poslancev Mirana Potrča in 
Franca Lipoglavška ter Zmaga Jelinčiča. S to določbo je 
v prvih dveh odstavkih urejena pravica do odkupa stanovanj, 
ki so jih prejšnji imetniki stanovanjske pravice zamenjali in se 
v soglasju z lastnikom preselili v drugo stanovanje. Tu gre 
predvsem za problematiko zamenjave vojaških stanovanj, pri 
čemer je bilo poglavitno vodilo predlagateljev stališča dej- 
stvo. da je večina bivših imetnikov stanovanjske pravice, ki so 
se odločali za zamenjavo stanovanj, prava neukih in se zato 
niso zavedali, da zaradi zamenjave nimajo pravice do odkupa 
stanovanja. Novi 117. a člen bi torej v svojem prvem delu tem 
ljudem v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega zakona 
omogočil odkup stanovanj, v katera so se preselili po zame- 
njavi po določbah 117. člena stanovanjskega zakona. V pri- 
merjavi z besedilom, pripravljenim za prvo obravnavo, je nova 
tudi vsebina tretjega odstavka 6. člena, ki smo jo predlagatelji 
dodali v predlog zakona upoštevaje stališče, ki ga je državni 
zbor sprejel na predlog poslanca Zmaga Jelinčiča. Tudi ta 
določba razširja krog upravičencev do odkupa, v tem primeru 
na vse osebe, ki so bile na dan 8. 1. 1993 imetniki stanovanj- 
ske pravice na vojaških stanovanjih. Navedeni datum pomeni 
dan uveljavitve uredbe o izvedbi privatizacije stanovanjskih 

hiš in stanovanj, prevzetih od organov in organizacij bivše 
SFRJ in JLA. S sprejemom predlagane rešitve bi vsi ki so bili 
v tem času imetniki stanovanjske pravice na teh stanovanjih, 
pridobili možnost, da v enakem (šestmesečnem) roku uvelja- 
vijo pravico do odkupa stanovanj s popusti, kot jih predvideva 
117. člen stanovanjskega zakona. 
Pooblastilo predlagateljem za drugačen pristop k spremembi 
določbe predloga zakona za prvo obravnavo, ki se nanaša na 
problematiko hišniških stanovanj, je bilo podano v stališču 
državnega zbora, ki nam je naložil, naj opredelimo, da se 
lahko prodajo le tista hišniška stanovanja, ki se ob uveljavitvi 
stanovanjskega zakona niso več uporabljala za ta namen ter 
jasno določiva, katera hišniška stanovanja se ne smejo pro- 
dati. V 7. členu tega predloga, s katerim se v 125. členu dodaja 
nov dvanajsti odstavek, je zato opredeljeno, da gre pravica do 
odkupa samo tistim uporabnikom hišniških stanovanj, ki dne 
19. 10. 1992 (na dan uveljavitve stanovanjskega zakona) niso 
opravljali hišniških del in bodo ob uveljavitvi sprememb in 
dopolnitev zakona ta stanovanja še vedno uporabljali. Poleg 
pravice odkupiti stanovanje po kateremkoli modelu, predvide- 
nem v 125. členu stanovanjskega zakona, bo uporabnikom 
hišniških stanovanj omogočena tudi sklenitev najemnega raz- 
merja z lastniki teh stanovanj. 
Posledica uzakonitve dolžnosti upravnika večstanovanjske 
hiše, da na zahtevo stanovanjske inšpekcije brez odlašanja 
zagotovi izvedbo varnostnih in zaščitnih ukrepov, je tudi 
vključitev nove določbe 135. a člena, ki jo predlagava v 8. 
členu. Nespoštovanje te dolžnosti je v okviru kazenskih 
določb opredeljeno kot prekršek in sankcionirano z denarno 
kaznijo, katere posebni minimum je določen v tem, njeno 
zviševanje in splošni maksimum pa sta vezana na sistem 
denarnih kazni po zakonu o prekrških. 

Državni zbor je v prvi zakonodajni fazi sprejel tudi stališče, naj 
se pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo reši 
vprašanje lastništva stanovanj in obveznosti za čas do vpisa 
v zemljiško knjigo. Glede na veljavno ureditev pridobitve 
lastninske pravice na nepremičninah (kamor sodijo seveda 
tudi stanovanja in stanovanjske hiše ter skupnih objektih, 
delih, napravah in zemljišču), ki temelji na določbi 33. člena 
zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih, se lastninska 
pravica lahko pridobi le na podlagi pravnega posla in vpisa 
v zemljiško knjigo (intabulacije). Iz tega izhaja tudi stanovanj- 
ski zakon, ki v 17. členu določa, da mora biti pogodba, 
s katero se prenaša lastninska pravica na stanovanju, stano- 
vanjski hiši ali solastninskem deležu pisna, lastninsko pravico 
pa je potrebno vknjižiti v zemljiško knjigo. Šele po vknjižbi 
lastninske pravice bi bila mogoča tudi morebitna ustanovitev 
hipoteke na stanovanju, ki bi omogočila zavarovanje terjatev, 
ki bremenijo osebo, ki je s pravnim poslom pridobila stanova- 
nje oziroma solastninski delež na večstanovanjski hiši. 
Vknjižba je večinoma pogojena z zemljiškoknjižnim stanjem, 
ki marsikod ne odraža dejanske situacije, ta problematika pa 
je povezana tudi s postopkom sprejemanja novega zakona 
o zemljiški knjigi. Zato smo predlagatelji v okvir predložene 
novele lahko vključili le določbo 9. člena, s katerim se dopol- 
njuje 151. člen veljavnega zakona. Za čas do vknjižbe v zemlji- 
ško knjigo s to določbo predlagava, da bi se obstoj pravnega 
posla, ki bo omogočil intabulacijo (in s tem pridobitev lastnin- 
ske pravice) dokazuje z ustrezno listinsko dokumentacijo, 
torej pisno pogodbo o prenosu lastninske pravice. 
Z rešitvijo vprašanja odkupa hišniških stanovanj, predlagano 
v 7. členu, je povezana tudi v 10, členu predlagana spre- 
memba prvega odstavka 157. člena, ki določa šestmesečni 
rok za uveljavitev pravice do odkupa. Uporabnikom, ki zah- 
teve za odkup v tem roku ne bi vložili in se z lastniki hiše ne 
dogovorijo drugače, se nalaga obveznost, da stanovanje 
izpraznijo brez pravice, da se jim zagotovijo kakršnikoli nado- 
mestni prostori. 

11. In 12. člen sta pripravljena v skladu s stališčem Državnega 
zbora k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah sta- 
novanjskega zakona za drugo obravnavo, da se izvedejo vse 
spremembe, ki so potrebne zaradi sprejetja zakona o lokalni 
samoupravi, tako da je sedaj jasno razvidno, katere naloge na 
stanovanjskem področju so v pristojnosti občin, katere pa 
opravljajo upravne enote. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

AMANDMA K 1. ČLENU: 

Četrti, peti, šesti in sedmi odstavek 22. člena se črtajo. 

OBRAZLOŽITEV 

Pravno vprašljiva je situacija, da se pridobitev pravne osebno- 
sti prepušča prostovoljni odločitvi lastnikov večstanovanjske 
hiše ali celo lastnikov več družinskih stanovanjskih hiš v str- 
njeni gradnji. 

Če zakon skupino popolnoma avtonomnih subjektov civilno- 
pravnih pravic in obveznosti (lastnikov) definira kot pravno 
osebo, bi morala veljati takšna definicija zaradi konsistentno- 
sti pravnega reda in zagotavljanja pravne varnosti za vse 
enake skupine. Določba, ki le pooblašča lastnike za ustanovi- 
tev skupnosti kot pravne osebe, postavlja v neenakopraven 
položaj upnike lastnikov stanovanj v večstanovanjski hiši, ki 
so ustanovili skupnost kot pravno osebo in upnike lastnikov 
stanovanj v večstanovanjski hiši, ki skupnosti niso ustanovili. 

V kolikor pa bi že sam zakon skupnost etažnih lastnikov 
definiral kot pravno osebo, ne glede na morebitno nesoglaša- 
nje posameznikov, ki naj bi jo sestavljali, bi s tem v nasprotju 
s splošnimi obligacijskimi normami za vse pravne posle, ki bi 
jih sklenila skupnost lastnikov kot pravna oseba, odvzel takš- 
nemu lastniku stanovanja iz te skupnosti lastnost udeleženca 
obligacijskega razmerja in pravico avtonomno sklepati 
pravne posle. Pri tem bi bilo potrebno tudi spremeniti celotni 
koncept upravljanja, ki se je vzpostavil s sklenitvijo pogodbe 
o medsebojnih razmerjih med etažnimi lastniki ter pogodbo 
o upravljanju (22. in 27. člen). 

AMANDMA K 4. ČLENU: 

Četrti člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Osnova delovanja katerekoli inšpekcije je v samostojnem 
inšpekcijskem nadzoru v skladu s pravicami in dolžnostmi, ki 
jih določa zakon in ukrepanje v skladu z zakonskimi poobla- 
stili v primerih, ko je ugotovljena kršitev zakona, drugega 
predpisa ali akta katerega izvajanje nadzoruje. Za redne pre- 
glede večstanovanjske hiše pa je zadolžen upravnik, saj je 
v seznamu opravil za upravljanje v večstanovanjskih hišah, ki 
je sestavni del Metodologije za oblikovanje najemnin v nepro- 
fitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 32/92 in 54/94) med 
tehnično strokovnimi opravili med drugim navedeno, da mora 
upravnik izdelati program vzdrževalnih del (letnega in sred- 
njeročnega), opravljati preglede stanovanjske hiše in funkci- 
onalnega zemljišča in oraganizirati vzdrževanje hiše. Redni 
periodični pregledi večstanovanjskih hiš bi bili tako s strani 
inšpekcije po eni strani nepotrebni, saj gre za dolžnosti uprav- 
nikov, po drugi strani pa neizvedljivi, saj so trenutno za 
celotno Republiko Slovenijo zaposleni le trije inšpektorji, ki bi 
morali pregledati približno 20.000 večstanovanjskih objektov, 
kar pomeni, da bi bilo potrebno zaposliti vsaj toliko inšpektor- 
jev, kot je sedanjih občin. 

AMANDMA K 6. ČLENU 

Šesti člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Lastniki stanovanj so bili dolžni prodati na zahtevo imetnika 
stanovanjske pravice, ki je to pravico na dan uveljavitve tega 
zakona imel bremen prosto stanovanje, na katerem je Imel 
stanovanjsko pravico. Prejšnji imetnik stanovanjske pravice 
je lahko uveljavil pravico do nakupa stanovanja s predvide- 
nimi popusti v dveh letih po uveljavitvi zakona - tj. do 19.10. 
1993. Za tiste prejšnje imetnike stanovanjske pravice, ki*so 
najeto stanovanje v roku dveh let zamenjali za manjše pđ je 
zakon v 126. členu določal, da imajo pravico do izplačila 30% 
od vrednosti stanovanja. Glede na to, da je privatizacija kon- 
čana bi določilo, kakršno je predlagano, pomenilo retroak- 
tivno urejanje pravice do nakupa zamenjanega stanovanja, 
kljub temu, da je za zamenjavo stanovanj zakon predvidel 
drugačno rešitev. 

Enako velja tudi za tretji odstavek tega člena, saj je rok za 
privatizacijo t. i. vojaških stanovanj potekel januarja letos. Pri 
tem je potrebno poudariti, da je stanovanjski zakon, ki je začel 
veljati 19. 10. 1991 veljal za vsa stanovanja na območju Repu- 
blike Slovenije, tudi za vojaška stanovanja. Uredba o izvedbi 
privatizacije stanovanjskih hiš in stanovanj, prevzetih od 
organov in organizacij bivše SFRJ in JLA (Uradni list RS, št. 
61/92), ki je začela veljati 8. 1. 1993 je le uredila privatizacijo 
stanovanjskih hiš in stanovanj bivše SFRJ, glede najemnih 
razmerij, upravljanja in ostalih določil stanovanjskega zakona 
pa je od oktobra 1991 tudi za ta stanovanja veljal stanovanjski 
zakon. Torej so po tej uredbi vsi prejšnji imetniki stanovanjske 
pravice v vojaških stanovanjih svojo pravico do odkupa lahko 
izkoristili v dveletnem roku, ki se je zaključil 8. 1. 1995. 

AMANDMA K 7. ČLENU 

Sedmi člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Uporabniki hišniških stanovanj niso bili imetniki stanovanjske 
pravice pač pa imetniki pravice do uporabe, saj je bila dodeli- 
tev stanovanja vezana na opravljanje hišniške funkcije. Vred- 
nost hišniškega stanovanja je bila vračunana v ceni m2 stano- 
vanjske površine, zato so lastniki stanovanj hkrati tudi solast- 
niki hišniškega stanovanja. Vsakršna prisilna prodaja takega 
stanovanja bi zato pomenila razlastitev, ki pa ni v javnem 
interesu, saj gre le za manjšo skupino ljudi. Kljub temu pa že 
veljavna zakonodaja omogoča odprodajo takih stanovanj, 
seveda le, če se s prodajo strinjajo vsi solastniki (15/4 odst. 
zakona o temeljnih lastninskopravnih razmerjih) vendar pod 
pogoji, ki jih sami dogovorijo, kar pomeni, da lahko tudi po 
določbah stanovanjskega zakona, če se vsi lastniki s tem 
strinjajo. 

AMANDMA K 9. ČLENU 
Deveti člen se črta. 

OBRAZLOŽITEV 

Že v dosedanji praksi se je v primerih, ko nepremičnina ni bila 
vpisana v zemljiško knjigo, lastninska pravica dokazovala 
s pisno pogodbo. Novi zakon o zemljiški knjigi (Uradni list RS 
št. 33/95) pa v prehodnih in končnih določbah predpisuje 
petletni rok za vpis v zemljiško knjigo. 

AMANDMA K 10. ČLENU 

V kolikor bo sprejet amandma k 7. členu, je potrebno črtati 
tudi 10. člen tega zakona. 
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Predlog zakona o 

NALEZLJIVIH BOLEZNIH 

- EPA 498 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 29. junija 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NALEZLJIVIH BOLEZNIH, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 30. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
11/4-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandma Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o nalezljivih bolez- 
nih - tretja obravnava. 

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

- dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo, 
- prim. Dunja PIŠKUR KOSMAČ, dr. med., državna sekre- 
tarka v Ministrstvu za zdravstvo, 
- Meta MENCEJ, dr. med., svetovalka Vlade Republike 
Slovenije v Ministrstvu za zdravstvo. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa nalezljive bolezni, ki ogrožajo zdravje prebi- 
valcev Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: nalezljive 
bolezni) in bolnišnične ali nozokomialne okužbe, ki nastanejo 
v vzročni zvezi z opravljanjem zdravstvene dejavnosti (v 
nadaljnjem besedilu: bolnišnične okužbe) ter predpisuje 
ukrepe za njihovo preprečevanje in obvladovanje. 

2. člen 

Varstvo prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi in bolnišnič- 
nimi okužbami obsega sistem družbenih, skupinskih in posa- 
mičnih aktivnosti in ukrepov za njihovo preprečevanje, obvla- 
dovanje, zdravljenje in odstranjevanje njihovih posledic. 

Varstvo prebivalcev pred vnosom nalezljivih bolezni iz tujine 
obsega ukrepe, ki jih določajo ta zakon ter mednarodne 
zdravstvene in sanitarne konvencije in druge mednarodne 
pogodbe, ki jih je sklenila oziroma ratificirala Republika Slo- 
venija. 

3. člen 

Varstvo prebivalcev pred nalezljivimi boleznimi obsega 
splošne in posebne ukrepe za njihovo preprečevanje in obvla- 
dovanje. 

Splošne ukrepe iz prejšnjega odstavka izvajajo fizične in 
pravne osebe ter nosilci družbene skrbi za zdravje. 

Posebne ukrepe iz prvega odstavka tega člena izvajajo fizične 
in pravne osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, pri 
nalezljivih boleznih, ki se prenašajo med živalmi (vretenčarji) 
in človekom zoonozah, pa tudi fizične in pravne osebe, ki 
opravljajo veterinarsko dejavnost. 

, 4. člen 

Vsakdo ima pravico do varstva pred nalezljivimi boleznimi in 
bolnišničnimi okužbami ter dolžnost varovati svoje zdravje in 
zdravje drugih pred temi boleznimi. 

Vse fizične in pravne osebe morajo omogočiti opravljanje 
zdravstveno higienskih pregledov s svetovanjem in predhod- 
nih zdravstvenih pregledov ter nadzorstva, kot tudi odvzem 
potrebnega materiala in izvajanje drugih ukrepov za varstvo 
pred nalezljivimi boleznimi in bolnišničnimi okužbami, dolo- 
čenimi s tem zakonom. 

5. člen 

Naloge Republike Slovenije na področju varstva pred nalezlji- 
vimi boleznimi izvajajo ministrstvo, pristojno za zdravstvo. 
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni 
zavodi za zdravstveno varstvo v skladu z zakonom o zdrav- 
stveni dejavnosti (Ur. list RS, št.9/92), v primeru naravnih in 
drugih nesreč ter v vojni pa tudi organi in enote za zaščito, 
reševanje in pomoč v skladu s posebnim zakonom. 

Ministrstvo, pristojno za zdravstvo spremlja gibanje nalezlji- 
vih bolezni v državi in v tujini in o tem obvešča pristojne 
organe ter sprejema programe, usklajuje delo in določa 
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ukrepe za izvajanje programov na področju obvladovanja in 
preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni in epidemij. 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni 
zavodi za zdravstveno varstvo spremljajo in proučujejo epide- 
miološke razmere nalezljivih bolezni v skladu z obveznostmi, 
sprejetimi z mednarodnimi sporazumi in v skladu s programi 
Svetovne zdravstvene organizacije ter na tej podlagi in 
v skladu s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije 
pripravijo programe za preprečevanje, obvladovanje, odstra- 
nitev (eliminacijo) in izkoreninjenje (eradikacijo) nalezljivih 
bolezni. 

Programe iz prejšnjega odstavka določi minister, pristojen za 
zdravstvo za posamezno leto ali za daljše obdobje. Program 
mora določati ukrepe, njihove izvajalce, roke za izvršitev 
posameznih nalog ter potrebna finančna sredstva. 

6. člen 

Ukrepe za preprečevanje in obvladovanje zoonoz izvajajo 
pooblaščeni zdravstveni zavodi v sodelovanju s pristojnimi 
organi in organizacijami s področja veterinarstva, obsegajo 
pa obvezno vzajemno obveščanje o pojavu in gibanju teh 
bolezni ter usklajeno organiziranje in izvajanje epidemiolo- 
ških, higienskih in drugih ukrepov za njihovo preprečevanje 
oziroma zatiranje. 

Kratkoročne in dolgoročne preventivne ukrepe in programe 
za varstvo prebivastva pred zoonozami sprejme minister, pri- 
stojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
veterinarstvo. V programih se določijo ukrepi, izvajalci, roki in 
sredstva za njihovo izvedbo. 

7. člen 

Epidemija nalezljive bolezni je pojav nalezljive bolezni, ki po 
času in kraju nastanka ter številu prizadetih oseb presega 
običajno stanje in je zato potrebno takojšnje ukrepanje. 

Za okuženo območje se po tem zakonu šteje območje, na 
katerem je ugotovljen eden ali več virov okužbe in na katerem 
so možnosti za širjenje okužbe. 

Za ogroženo območje se po tem zakonu šteje območje, na 
katero se lahko prenese nalezljiva bolezen z okuženega 
območja in na katerem so možnosti za širjenje okužbe. 

Epidemijo nalezljive bolezni ter okuženo ali ogroženo 
območje razglasi oziroma določi minister, pristojen za zdrav- 
stvo. 

8. člen 

Nalezljive bolezni, zaradi katerih se izvajajo splošni in posebni 
ukrepi iz 3. člena tega zakona, so: 

Slovensko strokovno ime: Tuje strokovno ime: 
AIDS (SINDROM PRIDOBLJENE 
IMUNSKE POMANJKLJIVOSTI 
AKTIVNA TUBERKULOZA 
AMEBIOZA 
AKUTNA INFEKCIJA DIHAL PO 
LOKALIZACIJI IN PO POVZROČI- 
TELJIH 
BORELIOZA LYME 
BOTULIZEM 
BRILL-ZINSERJEVA BOLEZEN 
BRUCELOZA 
DAVICA 
EHINOKOKOZA 
ENTEROBIOZA 
GARJE 
ENTEROKOLITIS PO POVZROČI- 
TELJIH 
GOBAVOST 
GONOREJA IN GONOKOKNE 

AIDS/HIV 
TUBERCULOSIS ACTIVA 
AMOEBIASIS 

INFECTIO RESPIRATORIA ACUTA 
LYME DISEASE 
BOTULISMUS 
MORBUS BRILL-ZINSER 
BRUCELLOSIS 
DIPHTHERIA 
ECHINOCOCOCCOSIS 
ENTEROBIASIS 
SCABIES 

ENTEROCOLITIS 
LEPRA 

OKUŽBE 
GRIPA 
GRIŽA PO POVZROČITELJIH 
HEMORAGIČNA MRZLICA PO 
POVZROČITELJIH 
INFEKCIJSKA MONONUKLEOZA 
KLAMIDIJSKA OKUŽBA PO LOKA- 
LIZACIJI IN PO POVZROČITELJIH 
KOLERA 
KONGENITALNE RDEČKE 

KUGA 
LAMBLIOZA 
LEGIONELOZA 
LEPTOSPIROZA 
LISTERIOZA 
LIŠMENIOZA 
MALARIJA 
MENINGITIS PO POVZROČITE- 
LJIH 
MENINGOENCEFALITIS PO POV- 
ZROČITELJIH 
MIKROSPORIJA PO LOKALIZA- 
CIJI 
MRTVIČNI KRČ 
nMUMPS 
NORICE 
OKUŽBA S HRANO PO POVZRO- 
ČITELJIH 
OSLOVSKI KAŠELJ 
OŠPICE 
OTROŠKA PARALIZA 
PARATIFUS A, B, C 
PASAVEC 
PSITAKOZA 
PEGAVICA 

RUMENA MRZLICA 
SEPSA PO POVZROČITELJIH 
SIFILIS 
SMRKAVOST 
SPOLNO PRENESENE BOLEZNI 
(DRUGE) 
PO SINDROMIH IN/ALI PO POV- 
ZROČITELJIH STEKLINA 
STREPTOKOKNA ANGINA 
ŠEN 
ŠKRLATINKA 
TRAKULJAVOST 
TOKSOKARIOZA 
TOKSOPLAZMOZA 
TRAHOM 
TREBUŠNI TIFUS 
TRIHINOZA 
TRIHOFITIJA 
TULAREMIJA 
VIRUSNI HEPATITIS PO POVZO- 
ČITEUIH 
VRANIČNI PRISAD 
VROČICA Q 

GONOPRHOEA 
INFLUENZA 
DYSENTERIA 
FEBRIS HAEMORRHAGICA VI- 
ROSA 
MONONUCLEOSIS INFECTIOSA 

CHLAMYDIASIS 
CONGENITALIS RUBELLA SYN- 
DROM 
PESTIS 
LAMBLIASIS-GIARDIASIS 
LEGIONELLOISIS 
LEPTOSPIROSIS 
LISTERIOSIS 
LEISHMANIASIS 
MALARIA 

MENINGITIS 

MENINGOENCEPHALITIS 

MICROSPORIASIS 
sTETANUS 
PAROTITIS EPIDEMICA 
VARICELLA 

TOXICOINFECTIO ALIMENTARIS 
PERTUSSIS 
MORBILLI 
POLIOMYELITIS 
PARATYPHUS A, B, C 
ZOSTER 
PSITACOSIS-ORNITOSIS 
TYPHUS EXANTHEMATICUS 
RUBELLA 
FEBRIS FLAVA 
SEPSIS 
SYPHILIS 
MALLEUS 
SEXUALLYTRANSMITTED DISE- 
ASES 

RABIES 
ANGINA STREPTOCOCCICA 
ERYSIPELAS 
SCARLATINA 
TAENIASIS 
TOXOCARIASIS 
TOXOPLASMOSIS 
TRACHOMA 
TYPHUS ABDOMINALIS 
TRICHINOSIS 
TRICHOPHYTIA 
TULAREMIA 

HEPATITIS VIROSA 
ATRAX 
FEBRIS Q 

Nalezljive bolezni iz prejšnjega odstavka se glede na njihovo 
naravo in ukrepe, potrebne za njihovo preprečevanje in obvla- 
dovanje, razvrstijo v skupine s pravilnikom, ki ga izda mini- 
ster, pristojen za zdravstvo. 

Če se pojavi nevarnost drugih nalezljivih bolezni, ki bi lahko 
ogrozile zdravje prebivalcev, lahko Vlada Republike Slovenije 
odloči, da se zanje uporabijo ukrepi, določeni s tem zakonom. 
O odločitvi mora nemudoma obvestiti Državni zbor Republike 
Slovenije. 

II. Ukrepi za preprečevanje in obvladovan|e nalezljivih 
bolezni 

9. člen 

Lastniki, upravljalci oziroma najemniki stanovanjskih in dru- 
gih objektov ter fizične in 
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pravne osebe, ki izdelujejo oziroma prodajajo živila in pred- 
mete splošne uporabe, izvajajo splošne ukrepe, s katerimi 
v skladu s posebnimi predpisi zagotavljajo: 

1. zdravstveno ustreznost pitne vode ter živil in predmetov 
splošne uporabe; 

2. ustrezno kakovost zraka v zaprtih prostorih; 

3. sanitarno tehnično in sanitarno higiensko vzdrževanje jav- 
nih objektov, sredstev javnega prometa in javnih površin 
vključno s preventivno dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratiza- 
cijo; 

4. ravnanje z odpadki na način, ki ne ogroža zdravja ljudi in ne 
povzroča čezmerne obremenitve okolja. 

Obvezni program preventivne dezinfekcije, dezinsekcije in 
deratizacije iz 3. točke prejšnjega odstavka določi minister, 
pristojen za zdravstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
kmetijstvo in ministrom, pristojnim za okolje. Program mora 
določati ukrepe, njihove izvajalce, roke za izvršitev posamez- 
nih nalog ter potrebna sredstva. 

10. člen 

Posebni ukrepi za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih 
bolezni so; 

1. usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje; 

2. zgodnje odkrivanje virov okužbe in bolnikov z nalezljivimi 
boleznimi ter postavitev diagnoze; 

3. prijavljanje nalezljivih bolezni in epidemij; 

4. epidemiološka preiskava; 

5. osamitev (izolacija), karantena, obvezno zdravljenje ter 
poseben prevoz bolnikov; 

6. cepljenje (imunizacija in imunoprofilaksa) ter zaščita 
z zdravili (kemoprofilaksa); 

7. dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija; 

8. obvezni zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem; 

9- drugi posebni ukrepi. 

1. Usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje 

11. člen 

Usmerjena zdravstvena vzgoja in svetovanje kot ukrep za 
preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni je usmer- 
jena na trenutno pomembne epidemiološke razmere na posa- 
meznem območju in v določenem okolju in se izvaja po 
programu. Program določi Inštitut za varovanje zdravja in 
opredeli prednostna področja. 
2. Zgodnje odkrivanje virov okužbe in bolnikov z nalezljivimi 
boleznimi ter postavitev diagnoze 

12. člen 

Vsak zdravnik, ki odkrije ali posumi na nalezljivo bolezen na 
podlagi anamnestičnih podatkov, kliničnega pregleda in epi- 
demioloških razmer, mora nemudoma izvesti ustrezne 
ukrepe, določene s tem zakonom. 

V primerih, določenih s pravilnikom iz drugega odstđvka 8. 
člena tega zakona, je treba diagnozo nalezljive bolezni potr- 
diti z mikrobiološko diagnostiko povzročitelja. 

Mikrobiološko diagnostiko in identifikacijo opravljajo po- 
oblaščeni oziroma referenčni mikrobiološki laboratoriji, ki jih 
določi minister, pristojen za zdravstvo. , 

13. člen 

Osebo, ki jo je poškodovala stekla žival ali je bila v stiku 
s steklo živaljo ali z živaljo, za katero se sumi, da je stekla, 
mora zdravnik takoj napotiti v specializirano (antirabično) 
ambulanto pristojnega zavoda za zdravstveno varstvo. 

3. Prijavljanje nalezljivih bolezni in epidemij 

14. člen 

Zdravnik mora takoj po postavljeni diagnozi oziroma sumu 
nalezljive bolezni prijaviti pristojnemu zavodu za zdravstveno 
varstvo: 
1. vsak pojav nalezljive bolezni iz 8. člena tega zakona ali smrt 
zaradi nje; 

2. vsak sum na davico, gnojni meningitis, virusno hemora- 
gično mrzlico, kolero, kugo, ošpice, otroško paralizo, pljučni 
antraks in steklino; 

3. vsako epidemijo ali sum na epidemijo nalezljive bolezni; 

4. vsako izločanje povzročitelja trebušnega tifusa, drugih sal- 
monel, šigel, kampilobaktra, jersinije in lamblije; 

5. vsako nosilstvo virusov hepatitisa B in C, povzročiteljev 
aidsa in povzročiteljev malarije; 

6. vsak ugriz in stik s steklo živaljo ali na steklino sumljivo 
živaljo. 

Način prijavljanja je določen s pravilnikom iz drugega 
odstavka 8 člena tega zakona. 

15. člen 

Zavod za zdravstveno varstvo mora o vsakem pojavu ali sumu 
na zoonozo takoj obvestiti krajevno pristojno veterinarsko 
inšpekcijo. 

Fizične in pravne osebe, ki opravljajo veterinarsko dejavnost, 
morajo takoj obvestiti pristojni zavod za zdravstveno varstvo 
o vsaki bolezni ali poginu živali zaradi zoonoz. 

16. člen 

Na podlagi prijav iz 14. člena tega zakona ter podatkov labora- 
torijskih preiskav o povzročiteljih nalezljivih bolezni Inštitut za 
varovanje zdravja Republike Slovenije in območni zavodi za 
zdravstveno varstvo spremljajo gibanje nalezljivih bolezni in 
vodijo evidence v skladu s posebnim zakonom ter o tem 
obveščajo ministrstvo, pristojno za zdravstvo. 

4. Epidemiološka preiskava 

17. člen 

Epidemiološka preiskava odkriva vire okužbe in poti prenaša- 
nja ter obsega epidemiološko anketiranje, poizvedovanje in 
mikrobiološko diagnostiko. 

Epidemiološko preiskavo odredi zdravnik iz prvega odstavka 
12. člena tega zakona ali pristojni zavod za zdravstveno var- 
stvo na podlagi prijave iz 14. člena tega zakona. 

Z ugotovitvami epidemiološke preiskave Inštitut za varovanje 
zdravja Republike Slovenije in pristojni zavodi za zdravstveno 
varstvo seznanijo zdravstveno inšpekcijo. 

5. Osamitev, karantena, obvezno zdravljenje in prevoz 
bolnikov 

18. člen 

Osamitev (izolacija) je ukrep, s katerim lečeči zdravnik, 
območni zavod za zdravstveno varstvo ali Inštitut za varovanje 
zdravja Republike Slovenije zbolelemu za nalezljivo boleznijo, 
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omeji svobodno gibanje, Kadar to lahko povzroči direkten ali 
indirekten prenos bolezni na druge osebe. 

Glede na način prenosa nalezljive bolezni in stanje kužnosti 
bolnika se določi vrsta osamitve, ki lahko poteka na bolniko- 
vem domu, v zdravstvenem zavodu (hospitalizacija) ali v za ta 
namen posebej določenem prostoru. 

Popolna osamitev je obvezna za bolnike s pljučno kugo, 
pljučnim vraničnim prisadom, steklino ali z virusnimi hemora- 
gičnimi mrzlicami (Ebola, Lassa, Marburg). 
Osamitev lahko traja največ toliko časa, kolikor traja kužnost. 
Način in trajanje osamitve določa pravilnik iz drugega 
odstavka 8. člena tega zakona. 

19. člen 

Karantena je ukrep, s katerim se omeji svobodno gibanje in 
določi obvezne zdravstvene preglede zdravim osebam, ki so 
bile ali za katere se sumi, da so bile v stiku z nekom, ki je 
zbolel za kugo ali virusno hemoragično mrzlico (Ebola, Lassa, 
Marburg) v času njegove kužnosti. 

Karanteno odredi minister, pristojen za zdravstvo na predlog 
Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

Zoper odločbo o odreditvi karantene ni pritožbe. 

20. člen 

Osebe, ki zbolijo ali za katere se sumi, da so zbolele za 
nalezljivo boleznijo se morajo zdraviti v skladu s pravilnikom 
iz drugega odstavka 8. člena tega zakona v vsakem primeru, 
ko bi opustitev zdravljenja ogrozila zdravje drugih ljudi ali 
povzročila širjenje nalezljive bolezni 

21. člen 

Osebe, za katere sta odrejeni osamitev ali karantena, se smejo 
prevažati samo na način in pod pogoji, ki onemogočajo širje- 
nje okužbe. 

Način in pogoje prevoza določi minister, pristojen za zdrav- 
stvo. 

6. Cepljenje (imunizacija in Imunoprofilakaa) ter zaščita 
z zdravili (kemoprofilaksa) 

22. člen 

Obvezno je cepljenje: 
- proti tuberkulozi, davici, tetanusu, oslovskemu kašlju, otro- 
ški paralizi, ošpicam, niumpsu, rdečkam in hepatitisu B; 
- proti steklini, rumeni mrzlici, trebušnemu tifusu, klopnemu 
meningoencetalitisu, gripi in drugim nalezljivim boleznim, če 
obstajajo določeni epidemiološki razlogi in tako določa pro- 
gram iz 25. člena tega zakona. 

Zdravnik, ki opravlja cepljenje, mora predhodno ugotoviti 
morebitne utemeljene razloge za opustitev cepljenja (kontra- 
indikacije). 

O obstoju trajnih utemeljenih razlogov za opustitev cepljenja 
(trajnih kontraindikacij) odloča strokovna komisija, ki jo ime- 
nuje minister, pristojen za zdravstvo. 

O opravljenem cepljenju je treba izdati potrdilo, voditi evi- 
denco in poročati območnim zavodom za zdravstveno varstvo 
oziroma Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije 
v skladu s predpisom, ki ga izda minister, pristojen za zdrav- 
stvo. 

23. člen 

V primeru, ko obstaja nevarnost nastanka bolezni, preden 
učinkuje cepivo, je obvezna zaščita s specifičnimi imunoglo- 
bulini (imunoprotilaksa) proti steklini in tetanusu, v določenih 

primerih pa tudi proti hepatitisu 8 in drugim boleznim, če to 
zahtevajo epidemiološke razmere. 

24. člen 

Če z drugimi ukrepi ni mogoče zagotoviti varnosti pred 
okužbo, je zaščita z zdravili (kemoprofilaksa) obvezna za 
osebe, ki so izpostavljene okužbi s tuberkulozo, davico, 
kolero, pljučno kugo, invazivno meningokokno okužbo, 
meningitisom, katerega povzročitelj je H. intluenzae ter 
v določenih primerih za osebe, ki so bile v stiku z bolnikom 
z oslovskim kašljem, škrlatinko ali streptokokno angino 

Zaščita z zdravili je obvezna tudi za osebe, ki odhajajo na 
območja, kjer je malarija oziroma določene nalezljive bolezni, 
pri katerih obstajajo epidemiološki razlogi za zaščito z zdra- 
vili, in za osebe, ki prihajajo s teh območij. 

25. člen 

Letni program cepljenja in zaščite z zdravili ter pogoje in 
način izvedbe letnega programa določi minister, pristojen za 
zdravstvo, na predlog Inštitut za varovanje zdravja Republike 
Slovenije. Letni program določi tudi izvajalce ter način 
nabave in razdeljevanja cepiv ter specifičnih imunoglobu- 
linov. 

V postopku priprave programa iz prejšnjega odstavka je 
potrebno pridobiti mnenje Zavoda za zdravstveno zavarova- 
nje Slovenije glede njegovih finančnih posledic. 

7. Dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija 

26. člen 

Dezinfekcija ali razkuževanje je odstranitev in uničevanje 
bolezenskih klic s predmetov, snovi in okolja. 

Obvezna je dezinfekcija izločkov, osebnih in drugih predme- 
tov ter prostorov, kjer je bila oseba, ki je zbolela za nalezljivo 
boleznijo, pri kateri obstaja neposredna nevarnost za širjenje 
bolezni. 

27. člen 

Dezinsekcija je zatiranje in uničevanje mrčesa (insektov). 

Obvezna je dezinsekcija oseb in osebnih predmetov, stano- 
vanjskih, poslovnih in drugih prostorov ter vozil v primeru 
zbolelih za nalezljivo boleznijo, katere prenašalec je mrčes, 
kakor tudi naseljenih krajev, kjer so komarji, ki prenašajo 
povzročitelje nalezljivih bolezni in obstaja nevarnost za širje- 
nje bolezni. 

Obvezno je razuševarije (depedikulacija) ušivih oseb. 

28. člen 

Deratizacija je zatiranje podgan, miši in drugih škodljivih 
glodalcev. 

Obvezna je deratizacija v naseljenih krajih, pristaniščih, leta- 
liščih, na ladjah in drugih sredstvih javnega prometa ter 
v skladiščih in delovnih prostorih, kadar se pojavi ali obstaja 
nevarnost, da se pojavi nalezljiva bolezen, katere vir okužbe 
ali prenašalci so glodalci. 

29. člen 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije spremlja 
učinkovitost in ugotavlja ustreznost posameznih sredstev za 
dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo po tem zakonu ter 
vodi njihovo evidenco. 

30. člen 

Pogoje, način in sredstva za izvajanje dezinfekcije, dezinsek- 
cije in deratizacije po tem zakonu predpiše minister, pristojen 
za zdravstvo. 
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8. Obvezni zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem 

31. člen 

Zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem zaradi prepre- 
čevanja nalezljivih bolezni obsegajo usmerjene preglede 
objektov in predmetov, vključno z odvzemom materiala za 
usmerjeno laboratorijsko preiskavo. 

Pregledi iz prejšnjega odstavka so obvezni za objekte in 
prostore: 

1. kjer se opravljajo vzgojnovarstvene, vzgojnoizobraževalne 
in zdravstvene dejavnosti, 

2. ki se uporabljajo za higiensko nego in rekreacijo prebival- 
stva; 

3- ki služijo izdelavi in prometu živil in oskrbi prebivalstva 
s pitno vodo. 

Pregledi iz prejšnega odstavka morajo biti omogočeni 
v delovnih prostorih in v času. ko poteka delovni proces. 

32. člen 

te obstaja neposredna nevarnost za širjenje nalezljive 
bolezni, se obvezni pregledi lahko odredijo tudi za: 

- osebe, ki so prebolele nalezljivo bolezen ter zdrave nosilce 
povzročiteljev nalezljivih bolezni; 

- potnike in njihove predmete ter sredstva v mednarodnem 
prometu: 

- druge osebe, ki s svojim delom in ravnanjem lahko prene- 
sejo nalezljivo bolezen. 

Kriterije za obstoj neposredne nevarnosti za širjenje nalezlji- 
vih bolezni določi Ministrstvo za zdravstvo s posebnim pravil- 
nikom. 

33. člen 

Prepovedano je opravljanje dela osebam pri predelavi in pro- 
metu z živili, pri oskrbi prebivalstva s pitno vodo, pri izdelavi 
zdravil, v vzgojnovarstvenem in vzgojnoizobraževalnem delu, 
PM negi in zdravljenju ljudi in v zvezi z higiensko nego in 
rekreacijo prebivalstva z ugotovljeno nalezljivo boleznijo, ki 
se lahko prenaša z živili, predmeti splošne uporabe, vodo, 
neposrednim ali posrednim stikom. 

Prepoved iz prejšnejga odstavka velja tudi za zdrave nosilce 
povzročiteljev nalezljivih bolezni, če s higienskimi ukrepi ni 
mogoče preprečiti širjenja nalezljive bolezni. 

Prepoved iz prejšnjih odstavkov velja, dokler zdravnik ne 
ugotovi prenehanja razlogov. 

34. člen 

Za osebe iz drugega odstavka 31. in iz 32. člena tega zakona, 
ki so vir okužbe in zato obstaja nevarnost za širjenje bolezni, 
so zdravstveni pregledi obvezni, dokler ne prenehajo epide- 
miološki razlogi, 

35. člen 

Oseba, ki potuje v države, kjer je nevarnost okužbe z nalez- 
'jivo boleznijo se mora pred potovanjem, med njim in po 
vrnitvi iz teh držav zaščititi oziroma opraviti zdravstveni pre- 
gled v skladu s tem zakonom. 

36. člen 

Način in obseg obveznih zdravstveno higienskih pregledov 
s svetovanjem ter predhodnih zdravstvenih pregledov oseb 
določa pravilnik iz drugega odstavka 8. člena tega zakona. 
Izvajalce določi minister, pristojen za zdravstvo-. 

9. DrugI posebni ukrepi 

37. člen 

Ob večji epidemiji ter ob naravnih in drugih nesrečah, ki lahko 
povzročijo hujšo epidemijo nalezljive bolezni, lahko minister, 
pristojen za zdravstvo, odredi naslednje začasne ukrepe: 

1. dolžnost zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev, 
da opravljajo zdravstveno dejavnost v posebnih delovnih 
pogojih in omejitev njihove pravice do stavke; 

2. prepustitev v uporabo poslovnih in drugih prostorov, 
opreme, zdravil in prevoznih sredstev za zdravstvene potrebe 
(materialna dolžnost); 

3. določitev posebnih nalog fizičnim in pravnim osebam, ki 
opravljajo zdravstveno dejavnost. 

Ukrepi iz prejšnjega odstavka lahko trajajo največ, dokler 
obstajajo razlogi za širjenje epidemije. 

O ukrepih iz prvega odstavka tega člena minister, pristojen za 
zdravstvo, nemudoma obvesti Vlado Republike Slovenije in 
Državni zbor Republike Slovenije. 

38. člen 

Glede materialne dolžnosti, nadomestila plače, varstva pri 
izvrševanju dolžnosti, povračila škode in odgovornosti za 
povzročeno škodo se smiselno uporabljajo predpisi, ki ure- 
jajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

39. člen 

Kadar z ukrepi, določenimi s tem zakonom, ni mogoče pre- 
prečiti, da se v Republiko Slovenijo zanesejo in v njej razširijo 
določene nalezljive bolezni, lahko minister, pristojen za 
zdravstvo, odredi tudi naslednje ukrepe: 

1. določi pogoje za potovanja v državo, v kateri obstaja mož- 
nost okužbe z nevarno nalezljivo boleznijo in za prihod iz teh 
držav; 

2. prepove oziroma omeji gibanje prebivalstva na okuženih ali 
neposredno ogroženih območjih; 

3. prepove zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih loka- 
lih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost 
širjenja nalezljive bolezni; 

4. omeji ali prepove promet posameznih vrst blaga in iz- 
delkov. 

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora minister, pristojen za 
zdravstvo, nemudoma obvestiti Vlado Republike Slovenije. 
Državni zbor Republike Slovenije in javnost. 

40. člen 

Obvezna je preiskava krvodajalcev in dajalcev drugih tkiv in 
organov pri vsakem odvzemu človeškega materiala za presa- 
janje, umetno inseminacijo in fertilizacijo in vitro na prisot- 
nost povzročiteljev sifilisa, hepatitisov, aidsa in drugih 
bolezni, ki se prenašajo s človeškim materialom. 

Preiskave človeškega materiala iz prejšnjega odstavka so 
obvezne tudi pred posegom v primerih, ko odvzem ni bil 
opravljen v Republiki Sloveniji oziroma če ni izkazano, da je 
bila opravljena preiskava negativna. 

41. člen 

Obvezna je preiskava krvi nosečnic na navzočnost povzročite- 
ljev hepatitisov, ki se prenašajo vertikalno, toksoplazmoze in 
sifilisa. 

Minister, pristojen za zdravstvo, odredi na predlog Zdravstve- 
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nega sveta obvezno preiskavo nosečnic tudi v drugih prime- 
rih, ko to terjajo epidemiološke razmere. 

V postopku priprave odredbe iz prejšnjega odstavka je 
potrebno pridobiti mnenje Zavoda za zdravstveno zavarova- 
nje Slovenije glede njenih finančnih posledic. 

42. člen 

Pokop, izkop, prekop ali prevoz trupla umrlega za nalezljivo 
boleznijo se opravi na način in pod pogoji, ki onemogočajo 
širjenje okužbe in jih podrobneje določi minister, pristojen za 
zdravstvo. 

III. Preprečevanje In obvladovanje bolnišničnih okužb 

43. člen 

Bolnišnične okužbe so okužbe, ki so v neposredni vzročni 
zvezi z izpostavljenostjo pri postopkih diagnostike, zdravlje- 
nja, zdravstvene nege, rehabilitacije ali pri drugih postopkih 
v zdravstveni dejavnosti. 

44. člen 

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja zdravstveno dejav- 
nost izvaja program preprečevanja in obvladovanja bolnišnič- 
nih okužb 

Program iz prejšnjega odstavka pripravi strokovni vodja orga- 
nizacije, ki opravlja zdravstveno dejavnost, izvajajo pa ga za 
to deiavnost usposobljeni zdravstveni delavci oziroma zdrav- 
stveni sodelavci, po njihovih navodilih pa vsi drugi zaposleni. 

Program iz prvega odstavka tega člena mora obsegati: 

- epidemiološko spremljanje bolnišničnih okužb, 

- doktrino izvajanja vseh diagnostičnih, terapevtskih, nego- 
valnih in ostalih postopkov, 

- doktrino sterilizacije, dezinfekcije, čiščenja in rokovanja 
z odpadki, 

- doktrino ravnanja z bolniki, zdravstvenimi delavci in sode- 
lavci z okužbami, 

- program zaščite zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev na delovnih mestih, 

- program usposabljanja zdravstvenih delavcev in drugih 
zaposlenih. 

45. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo, na predlog Inštituta za varo- 
vanje zdravja Republike Slovenije predpiše minimalne stro- 
kovne, organizacijske in tehnične pogoje za pripravo in izva- 
janje programa iz prejšnjega člena. 

IV. Spremljanje in nadzorstvo nad izvajanjem ukrepov 

46. člen 

Spremljanje izvajanja splošnih in posebnih ukrepov iz tega 
zakona ter preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb 
opravljajo Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in 
območni zavodi za zdravstveno varstvo, zdravstveno nadzor- 
stvo pa zdravstvena inšpekcija. 

Zdravstvena inšpekcija preverja, ali fizične in pravne osebe, ki 
izvajajo zdravstveno dejavnost, imajo in izvajajo program pre- 
prečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije in območni 
zavodi za zdravstveno varstvo ter zdravstvena inšpekcija se 
morajo medsebojno obveščati o ugotovitvah in ukrepih. 

47. člen 

Pri izvajanju nadzorstva nad preprečevanjem in obvladova- 
njem nalezljivih bolezni ima zdravstvena inšpekcija pravico in 
dolžnost: 

1. prepovedati osebam, ki so zbolele za določenimi nalezlji- 
vimi boleznimi ali so zdravi nosilci povzročiteljev nalezljivih 
bolezni, opravljati določena dela in delovne naloge, kjer lahko 
ogrozijo zdravje drugih oseb; 

2. prepovedati gibanje osebam, za katere se ugotovi ali sumi. 
da so zbolele za določeno nalezljivo boleznijo; 

3. odrediti dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo ter druge 
sanitarne ukrepe; 

4. odrediti osamitev oseb, ki so zbolele za določenimi nalezlji- 
vimi boleznimi, in njihovo zdravljenje; 

5. prepovedati delo osebam, ki delajo na delovnih mestih, za 
katera je predpisan obvezen predhodni zdravstveni pregled, 
pa pregled ni bil opravljen; 

6. prepovedati delo osebam, pri katerih je bil pri zdravstveno 
higienskem pregledu odrejen zdravstveni pregled, pa pregled 
ni bil opravljen; 

7. odrediti zdravstveni pregled oseb in materiala, če je podan 
sum na nalezljivo bolezen; 

8. odrediti druge predpisane splošne ali posebne ukrepe. 

48. člen 

Pri izvajanju zdravstvenega nadzorstva na državni meji ima 
zdravstvena inšpekcija poleg ukrepov iz prejšnjega člena pra- 
vico in dolžnost tudi: 

1. prepovedati gibanje osebam, za katere se ugotovi ali sumi, 
da so okužene s kolero, kugo ali virusnimi hemoragičnimi 
mrzlicami (Ebola, Lassa, Marburg); 

2. odrediti druge predpisane sanitarno-tehnične in sanitarno- 
higienske ukrepe v skladu z zakonom, mednarodnimi konven- 
cijami ter drugimi mednarodnimi pogodbami. 

O ukrepih iz prejšnjega odstavka mora zdravstvena inšpekcija 
nemudoma obvestiti ministra, pristojnega za zdravstvo, in 
ministra, pristojnega za notranje zadeve. 

49. člen 

Ukrepe iz 47. in 48. člena tega zakona odredi sanitarni inšpek- 
tor z odločbo, izdano v upravnem postopku. Pritožba zoper 
odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

V. Financiranje 

50. člen 

Dejavnost Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije 
in zavodov za zdravstveno varstvo na podlagi tega zakona se 
financira iz državnega proračuna v skladu z letnimi programi 
dela. 

Stroške splošnih ukrepov iz 9. člena tega zakona plačajo 
lastniki, upravljalci in najemniki stanovanjskih in drugih 
objektov ter fizične in pravne osebe, ki izdelujejo oziroma 
prodajajo živila oziroma predmete splošne uporabe. 

Stroške posebnih ukrepov, ki se opravijo pri posamezniku 
v obliki zdravstvenih storitev ali po posebnih programih 
v skladu s tem zakonom, plačuje 

- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije za zavarovane 
osebe iz 15. člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 9/92 in 13/93), 
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- državni proračun za osebe iz 7. člena zakona o zdravstve- 
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, če ni z medna- 
rodno pogodbo drugače določeno, 

- posameznik ali njegov delodajalec za storitve iz drugega 
odstavka 24. člena tega zakona in storitve, določene s progra- 
mom iz 25. člena tega zakona, ki niso predmet obveznega 
zdravstvenega zavarovanja (neobvezna cepljenja, cepljenja 
v mednarodnem prometu), 

- fizična ali pravna oseba za storitve iz drugega odstavka 24. 
člena tega zakona in storitve, določene s programom iz 25. 
člena tega zakona, ki niso predmet obveznega zdravstvenega 
zavarovanja (neobvezna cepljenja, cepljenja v mednarodnem 
prometu), 

- delodajalec za storitve iz 31. člena tega zakona, ki niso 
predmet obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

VI. Posebne določbe 

51. člen 

Organi za notranje zadeve morajo v okviru svojih pravic in 
dolžnosti sodelovati pri izvajanju ukrepov, ki so določeni 
v 37., 39., 47. in 48. členu tega zakona. 

Pri izvajanju ukrepov iz 37. in 39. člena tega zakona sodelu- 
jejo tudi organi in enote za zaščito, reševanje in pomoč 
v skladu s posebnim zakonom. 

52. člen 

Zdravnik oziroma zdravstveni zavod, ki je sprejel na obvezno 
zdravljenje tujca ali mu odredil osamitev oziroma izvršil 
odločbo o karanteni, mora o tem nemudoma obvestiti pri- 
stojni organ za notranje zadeve. 

53. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo in minister, pristojen za veteri- 
narstvo, ustanovita kot stalno strokovno in svetovalno telo 
skupno komisijo za zoonoze, določita število članov, sestavo 
in imenujeta člane komisije. 

Skupna komisiia se ustanovi pri ministrstvu, pristojnem za 
zdravstvo. 

VII. Kazenske določbe 

54. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
fizična ali pravna oseba: 

1. če ne omogoči opravljanja higienskih pregledov s svetova- 
njem, predhodnih zdravstvenih pregledov, kot tudi odvzema 
potrebnega materiala in izvajanja drugih ukrepov za varstvo 
pred nalezljivimi boleznimi, določenimi s tem zakonom (drugi 
odstavek 4. člena); 

2. če ravna v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena tega 
zakona; 

3. če ne omogoči dezinfekcije iz 26. člena tega zakona; 

4. če ne omogoči dezinsekcije ali razuševanja iz 27. člena tega 
zakona; 

5. če ne omogoči deratizacije iz 28. člena tega zakona; 

6. če kot delodajalec ne omogoči obveznih zdravstvenih pre- 
gledov iz 31. člena tega zakona; 

7. če zaposluje oziroma omogoča delo osebam v nasprotju 
s 33. členom tega zakona; . 

8. če ne izvaja materialne dolžnosti iz 2. točke prvega 
odstavka 37. člena tega zakona; 

9. če ne izvaja posebnih nalog iz 3. točke prvega odstavka 37. 
člena tega zakona; 

10. če opravlja promet posameznih vrst blaga in izdelkov 
v nasprotju s 4. točko prvega odstavka 39. člena tega zakona; 

11. če opravi pokop, izkop, prekop ali prevoz trupla 
v nasprotju z 42. členom tega zakona; 

12. če ne pripravi ali ne izvaja programa preprečevanja in 
obvladovanja bolnišničnih okužb (44. člen); 

13. če se ne ravna ali onemogoča ukrepe zdravstvene inšpek- 
cije iz 47. člena tega zakona; 

14. če se le ravna ali onemogoča ukrepe zdravstvene inšpek- 
cije na državni meji iz prvega odstavka 48. člena tega zakona. 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 SIT se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

55. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec: 

1. če se v nasprotju s 1. točko prvega odstavka 37. člena tega 
zakona izmika ali ne odzove na opravljanje delovne dolžnosti; 

2. če ne izvaja programa preprečevanja in obvladovanja bol- 
nišničnih okužb (drugi odstavek 44 člena tega zakona); 

56. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 SIT se kaznuje za prekršek 
zdravnik: 

1. če odkrije ali posumi na nalezljivo bolezen na podlagi 
anamnestičnih podatkov, kliničnega pregleda in epidemiolo- 
ških razmer in ne izvede nemudoma ustreznih ukrepov, dolo- 
čenih s tem zakonom (prvi odstavek 12. člena); 

2. če osebe, ki jo je poškodovala stekla žival ali je bila v stiku 
s steklo živaljo ali živaljo za katero se sumi, da je stekla, ne 
napoti takoj v specializirano (antirabično) ambulanto pristoj- 
nega zavoda za zdravstveno varstvo (13. člen); 

3. če takoj po postavljeni diagnozi oziroma sumu nalezljive 
bolezni ne prijavi pristojnemu zavodu za zdravstveno varstvo: 

- vsakega pojava nalezljive bolezni iz 8. člena tega zakona ali 
smrti zaradi nje (1. točka 14. člena) 

- vsakega suma na davico, gnojni meningitis, virusno hemo- 
ragično mrzlico, kolero, kugo, ošpice, otroško paralizo in 
steklino (2. točka 14. člena) 

- vsake epidemije ali suma na epidemijo nalezljive bolezni (3. 
točka 14. člena) 

- vsakega izločanja povzročitelja trebušnega tifusa, drugih 
salmonel, šigel, kampilobaktra, jersinije in lamblije (4. točka 
14. člena) 

- vsakega nosilstva virusov hepatitisov B in C, povzročiteljev 
aidsa in povzročiteljev malarije (5. točka 14. člena) 

- vsakega ugriza in stika s steklo živaljo ali na steklino 
sumljivo živaljo (6. točka 14. člena); 

4. če ne odredi osamitve zbolelega ali osebe za katero se 
sumi, da je zbolela za nalezljivo boleznijo, kadar bi njeno 
svobodno gibanje lahko povzročilo direkten ali indirekten 
prenos bolezni na druge osebe (prvi odstavek 18. člena); 
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5. če predhodno ne ugotovi morebitnih utemeljenih razlogov 
za opustitev cepljenja (kontraindikacij drugi odstavek 22. 
člena); 

6. če ravna v nasprotju z 22. in 23. členom tega zakona; 

7. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 24. člena tega 
zakona; 

8. če v nasprotju s 40. členom ne opravi preiskave krvodajal- 
cev in dajalcev drugih tkiv in organov; 

9. če v nasprotju z 41. členom ne opravi preiskave krvi no- 
sečnic; 

10. če sprejme na obvezno zdravljenje tujca ali mu odredi 
osamitev, pa o tem ne obvesti nemudoma pristojnega organa 
za notranje zadeve (52. člen); 

57. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za prekršek 
posameznik: 

1. če ne ravna v skladu z ukrepom osamitve iz drugega 
odstavka 18. člena tega zakona; 

2. če ne ravna v skladu z ukrepom karantene iz prvega 
odstavka 19. člena tega zakona: 

3. če se ne zdravi oziroma ne ravna v skladu z 20. členom tega 
zakona; 
4. če se izmika ali onemogoča obvezno cepljenje iz prvega 
odstavka 22. člena tega zakona; 

5. če zavrača ali se izmika zaščiti s specifičnimi imunoglobu- 
lini v nasprotju s 23. členom tega zakona; 

6. če zavrača ali se izmika zaščiti z zdravili v nasprotju s 24. 
členom tega zakona; 

7. če zavrača ali onemogoča dezinfekcijo, dezinsekcijo in 
deratizacijo iz 26., 27. in 28. člena tega zakona; 

8. če zavrača ali se izmika obveznim higienskim pregledom 
s svetovanjem iz 31. člena tega zakona; 

9. če opravlja delo ali dejavnost brez obveznega predhodnega 
zdravstvenega pregleda iz 31. člena tega zakona; 

10. če zavrača ali se izmika obveznim zdravstvenim pregle- 
dom iz 32. člena tega zakona; 

11. če ne opravi zdravstvenega pregleda, ki mu je bil odrejen 
pri zdravstveno higienskem pregledu; 

12. če opravlja delo v nasprotju s 33. členom tega zakona; 

13. če ravna v nasprotju s 35. členom tega zakona; 

14. če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 39. člena tega 
zakona. 
Za dejanje iz 1. do 6. točke prejšnjega odstavka se kaznuje za 
prekršek z denarno kaznijo najmanj 20.000,00 SIT roditelj ali 
skrbnik mladoletnika, ki je storil prekršek, če je to neposredna 
posledica opustitve dolžne vzgoje in skrbi za mladoletnika. 

VIII. Prehodne in končne določbe 

58. člen 

Minister, pristojen za zdravstvo, izda izvršilne predpise iz tega 
zakona v osmih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

Do izdaje izvršilnih predpisov iz prejšnjega odstavka se upo- 
rabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, naslednji 
izvršilni predpisi: 

1. Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja obvezne imuniza- 
cije, seroprofilakse in kemoprofilakse proti nalezljivim bolez- 
nim in osebah, za katere velja ta obveznost (Ur. I. SFRJ, št. 68/ 
91) 

2. Pravilnik o ukrepih za varstvo pred vnosom in zatiranje 
kolere, kuge, virusnih hemoragičnih mrzlic, rumene mrzlice in 
malarije (Ur. I. SFRJ, št. 42/85) 

3. Pravilnik o pogojih in načinu vodenja podatkov o laborato- 
rijskih preiskavah ter o dajanju obvestil o povzročiteljih posa- 
meznih nalezljivih bolezni (Ur. I. SFRJ, št. 42/85) 

4. Pravilnik o pogojih za opravljanje dezinfekcije, dezinsekcije 
in deratizacije zaradi preprečevanja in zatiranja nalezljivih 
bolezni (Ur. I. SFRJ, št. 42/85) 

5. Pravilnik o zdravstvenih pregledih oseb, ki so prebolele 
trebušni tifus, bacilarno grižo ali salmoneloze (Ur. I. SFRJ, št. 
42/85) 

6. Pravilnik o zdravstvenih pregledih oseb pod zdravstvenim 
nadzorstvom 
zaradi preprečevanja nalezljivih bolezni (Ur. I. SFRJ, št. 42/85) 

7. Pravilnik o izvrševanju varnostnega ukrepa obveznega 
zdravljenja spolne bolezni (Uradni list SRS, št. 23/75), 

8. Odredba o obveznem zdravljenju tuberkuloznih bolnikov 
(Uradni list LRS, št. 16/56), 

9. Pravilnik o načinu prijavljanja nalezljivih bolezni (Ur. I. 
SFRJ, št. 42/85) 

10. Pravilnik o pogojih in načinu izkopavanja in prevoza trupel 
(Ur. I. SFRJ, št. 42/85) 

11. Odlok o ukrepih za varstvo prebivalstva pred sindromom 
pridobljene zmanjšane odpornosti (AIDS) (Ur. I. SFRJ, št. 36/ 
86) 

12. Odlok o ukrepih za varstvo prebivalstva pred sindromom 
pridobljene zmanjšane odpornosti (Ur. I. SFRJ, št. 36/87 in 53/ 
87) 

13. Pravilnik o ukrepih za varstvo pred širjenjem okužbe 
znotraj zdravstvenih organizacij (Ur. I. SFRJ, št. 49/86) 

14. Pravilnik o ukrepih za zatiranje in izkoreninjanje stekline 
pri živalih (Ur. I. SFRJ, št. 39/88) 

15. Pravilnik o načinu odvzemanja vzorcev in metodah za 
laboratorijsko analizo pitne vode (Ur. I. SFRJ, št. 33/87) 

16. Pravilnik o higienski neoporečnosti pitne vode (Ur. I. 
SFRJ, št. 33/87) 

17. Pravilnik o opravljanju zdravstvenih pregledov oseb, ki so 
pod zdravstvenim nadzorom zaradi preprečevanja nalezljivih 
bolezni (Ur. I. SRS, št. 1/88) 

18. Pravilnik o minimalnih sanitarnohigienskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti frizerskih, kozmetičnih in podobnih 
storitev (Ur. I. SRS, št. 1/88 in 33/93) 

19. Pravilnik o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah 
oseb s hrano in o njihovem preprečevanju (Ur. I. SRS, št. 24/81 
in 35/82) 

Minister, pristojen za zdravstvo, izda pooblastila za izvajanje 
nalog iz tega zakona najpozneje v 30 dneh po uveljavitvi 
zakona. 

59. člen 

Organizacije, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in zasebni 
zdravstveni delavci morajo v šestih mesecih po uveljavitvi 
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predpisa iz 45. člena tega zakona sprejeti in začeti izvajati 
programe preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb. 

60. člen 

Pravne osebe, ki so v skladu s predpisi opravljale dejavnost 
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije do uveljavitve tega 
zakona, lahko to dejavnost opravljajo do sprejema predpisa iz 
30. člena tega zakona pod pogojem, da sklenejo pogodbo 
o strokovnem sodelovanju s pristojnim zavodom za zdrav- 
stveno varstvo. 

61. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona se preneha uporabljati zakon 
o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo 
vso državo (Ur. I. SFRJ, št. 51/84 in 63/90) in preneha veljati 
zakon o varstvu prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi (Ur. I. 
SRS, št. 18/87). 

62. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji, dne 11/ 
4-1995, sprejel predlog zakona o nalezljivih boleznih 
- druga obravnava. 

Predlagatelj /e pripravil za tretjo obravnavo besedilo predloga 

zakona o nalezljivih boleznih glede na sprejete amandmaje 
v drugi obravnavi zakona. 

Glede na sprejete amandmaje v drugi obravnavi so spreme- 
njeni oziroma dopolnjeni 7., 18., 19., 31., 32. in 48. člen. Glede 
na to, da je bil sprejet 52. a člen, so po tem členu vsi členi 
ustrezno preštevilčeni. 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

V obravnavo vam na podlagi 197. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije pošiljamo še naslednje amandmaje 
k predlogu zakona o nalezljivih boleznih za tretjo obravnavo: 

1. K 18. členu: 

V tretjem odstavku se za besedami »pljučnim vraničnim prisa- 
dom,« doda besedi »diseminlranim pasavcem,«. 

Obrazložitev: 

S sprejetjem amandmaja k temu členu sta bili iz ukrepa 
popolne osamitve črtani naslednji bolezni: diseminirani pasa- 
vec in virusna hemoragična mrzlica Crimean Congo. Predla- 
gatelj ugotavlja, da je v primeru diseminiranega pasavca 
ukrep popolne osamitve - tudi ob upoštevanju priporočil 
Svetovne zdravstvene organizacije - nujen, ker obstojajo 
možnosti prenosa okužbe na druge bolnike. 

2. K 31. členu: 

Besedilo člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Zdravstveno higienski pregledi s svetovanjem zaradi prepre- 
čevanja nalezljivih bolezni obsegajo usmerjene preglede 
objektov in prostorov, predmetov in oseb, svetovanje, 
vključno z odvzemom materiala za usmerjeno laboratorijsko 
preiskavo. 

Pregledi iz prejšnjega odstavka so obvezni za: 

1. osebe, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno, vzgojnovar- 
stveno in zdravstveno dejavnost, ter za objekte in prostore, 
kjer se ta dejavnost opravlja: 

2. osebe, ki opravljajo dejavnost higienske nege in rekreacije 
prebivalstva, ter za objekte in prostore, kjer se ta dejavnost 
opravlja; 

3. osebe, ki pridejo v stik z živili, pitno vodo ali zdravili pri 
izdelavi in prometu živil in zdravil, pri oskrbi prebivalstva 
s pitno vodo, ter za objekte in prostore, kjer se te dejavnosti 
opravljajo. 

Delodajalci morajo omogočiti preglede iz prejšnjega odstavka 
v delovnih prostorih in v času, ko poteka delovni proces, 
razen predhodnih zdravstvenih pregledov oseb, ki se opravijo 
pred sklenitvijo delovnega razmerja in v sodelovanju z medi- 
cino dela.« ' 

Obrazložitev: 

V drugi obravnavi predloga zakona je bil sprejet amandma 
k 31. členu, po katerem naj bi bile iz obveznih zdravstveno 
higienskih pregledov izpuščene osebe, ki opravljajo vzgojno- 
varstveno, vzgojnoizobraževalno in zdravstveno dejavnost, 
osebe, zaposlene pri higienski negi in rekreaciji prebivalstva 
in osebe, ki delajo pri preskrbi prebivalstva z živili, pitno vodo 
in zdravili. 

Predlagatelj ugotavlja, da sprejeta sprememba 31. člena stro- 
kovno ni sprejemljiva, saj so ljudje z nespoštovanjem načel 
osebne higiene in z neustreznim režimom dela največkrat 
odgovorni za širjenje povzročitelja nalezljive bolezni. 

V naslovu tega poglavja so opredeljeni »zdravstveno higien- 
ski pregledi«, ki obsegajo zdravstvene preglede oseb in higi- 
enske preglede prostorov in predmetov, saj pri zadnjih ne 
moremo govoriti o zdravstvenih pregledih. 

Analize vzrokov za nastanek epidemij in tudi posamičnih 
primerov nalezljivih bolezni so pokazale, da je do njih prišlo 
največkrat zaradi nepoučenosti delavcev, zdravstvenega sta- 
nja delavcev in njihovega nevestnega obnašanja. Po podatkih 
je v epidemijah v zadnjih 15 letih v Sloveniji zbolelo več kot 
50.000 oseb. Povzročitelje t. j., klice, ki povzročajo nalezljive 
bolezni, so pri večini epidemij laboratorijsko potrdili z brisov 
rok in/ali žrela in nosa ter blata zaposlenih. 

Higienske preglede prostorov in predmetov sedaj že oprav- 
ljajo območni zavodi za zdravstveno varstvo po pogodbah in 
v okviru nacionalnega programa, ki ga za vsako leto določi 
Ministrstvo za zdravstvo ter sistematično zdravstvena inšpek- 
cija skladno z veljavno zakonodajo. 

Zgolj pregledovanje prostorov in predmetov, ki ne vključuje 
ciljanih zdravstvenih pregledov zaposlenih ni dovolj za varo- 
vanje prebivalcev pred nalezljivimi boleznimi, katerih povzro- 
čitelji se prenašajo preko kontaktov, hrane, pitne vode, zraka 
in človeških izločkov. Dosedanji zdravstveni pregledi enkrat 
oziroma dvakrat letno niso bili usmerjeni v nadzor nad zdrav- 
stvenim stanjem zaposlenih v smislu prenašanja povzročitev- 
Ija nalezljive bolezni v njihovem neposrednem delovnem oko- 
lju., upoštevajoč specifičnost poklica. 

Zato je predlagatelj z 31. členom opredelil, da zdravstveno 
higienski pregledi potekajo v času delovnega procesa. Upo- 
števal je strokovno najnovejšo doktrino na tem področju, zato 
so tudi pregledi zaposlenih usmerjeni na preprečevanje pre- 
nosov povzročitelja nalezljivih bolezni v povezavi z delom, ki 
ga zaposleni opravlja. Pri zdravstveno higienskih pregledih, 
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vezanih na proizvodnjo in promet z živili in pitno vodo je 
opredelil ugotavljanje sanitarno higienske ureditve prostorov 
in režim dela po sistemu za odkrivanje in preverjanje kritičnih 
točk v sistemih zagotavljanja kakovosti živil (HACCP - Hazard 
Analysis Critical Contact Point), kar morajo zagotoviti deloda- 
jalci, zaposleni pa upoštevati. 

Vsekakor pa postaja izobraževanje in preverjanje znanja 
zaposlenih glede načinov širjenja povzročiteljev nalezljivih 
bolezni in možnosti preprečevanja takega širjenja ter 
dosledno upoštevanje znanja pri delovnem procesu ključno 
pri obvladovanju te problematike. 

Predlagatelj je pri zdravstvenem pregledu oseb in higienskem 
pregledu prostorov in predmetov predvidel strokovno opravi- 
čene ciljane laboratorijske preiskave, potrebne zaradi ugoto- 
vitve pomanjkljivosti zdravstvenega in higienskega stanja ozi- 
roma režima dela. 

V predlagani določbi je povdarek na svetovanju s ciljem 
zmanjšanja prenosa povzročiteljev nalezljivih bolezni, z zago- 
tavljanjem ustrezne higienske ravni in režima dela. 

Z izpustitvijo »oseb« iz 31. člena zakona ne bo mogoče 
izvajati določil 33., 34. in 36. člena zakona, ki se vsi nanašajo 
na zaposlenega, kot ključnega dejavnika za širjenje povzroči- 
telja nalezljivih bolezni z neustreznim režimom dela. 

3. K 32. členu: 

V drugem odstavku se črta besedilo »Ministrstvo za zdrav- 
stvo« in nadomesti z naslednjim besedilom: 

»minister, pristojen za zdravstvo« 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba je redakcijske narave. 

4. K 34. členu: 

Beseda »epidemiološki« se nadomesti z besedo »epide- 
mični«. 
Obrazložitev: Predlagana sprememba je redakcijske narave. 

5. k 49. členu: , 

Črta se beseda »sanitarni« in nadomesti z besedo »zdrav- 
stveni«. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba je posledica spremenjenega naziva 
inšpekcije po zakonu o organizaciji in delovnem področju 
ministrstev (Ur. 
I. RS, št 71/94). 

BELEŽKE: 

» 

t 
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Predlog odloka o 

DOLOČANJU KRATIC AKTOV 

- EPA 1057 

Komisija za poslovnik je na 40. seji dne 5. 7. 1995 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ODLOKA O DOLOČANJU KRATIC AKTOV, 
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi tretje 

alinee 134. člena in prve alinee 229. člena poslovnika 
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94). 

Komisija za poslovnik je na podlagi prvega odstavka 176. 
člena poslovnika Državnega zbora določila kot svojega 
predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavi predloga 
odloka, predsednika komisije dr. Cirila Ribičiča. 

Na podlagi 166. člena in drugega odstavka 181. člena svojega 
poslovnika (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94) je Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne  1995 sprejel 

ODLOK O DOLOČANJU KRATIC AKTOV 

1.člen 

Splošni akti Državnega zbora, ki se objavljajo v Uradnem listu 
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: akt) se označijo 
s kratico na način, ki ga določa ta odlok. 

2. člen 

Kratica akta je skupek črk in številk, ki enopomensko označu- 
jejo posamezen akt. 

3. člen 

Vsakemu aktu se določi samo ena kratica, ki se mora razliko- 
vati od kratic ostalih aktov. 

Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljnjem 
besedilu: Sekretariat) določi kratico ob prejemu predloga 
akta v skladu z določbami tega odloka. 

4. člen 

Kratica akta je sestavljena iz oznake akta in začetnic za akt 
značilnih besed iz naslova akta. 

Kratica mora biti čim krajša, vendar ne manj kot dve in ne več 
kot osem znakov. 

5. člen 

Oznaka akta je sestavljena iz ene ali dveh črk, ki označujeta 
vrsto predpisa in sicer: 

U ustava, 
UA ustavni amandma, 
UZ ustavni zakon, 
Z zakon, 
B zakon o ratifikaciji bilateralnega mednarodnega spora- 
zuma, 
M zakon o ratifikaciji multilateralnega mednarodnega spora- 
zuma, 
DP državni proračun, 
Rb rebalans proračuna, 
RZ zaključni račun državnega proračuna, 
De deklaracija, 
NP nacionalni program, 
Od odlok, 
OR obvezna razlaga akta, 
Po poslovnik, 
Pp priporočilo, 
Re resolucija. 

6. člen 

Kratica zakona o ratifikaciji mednarodnega bilateralnega akta 
vsebuje takoj za oznako predpisa dvočrkovno oznako države 
ter kratico naslova akta. 

Y 
Če je v naslovu akta premalo besed, da bi ga lahko le po 
začetnicah ločili od drugih aktov, se kratici dodata naslednji 
dve črki besede, ki najbolje označuje akt. Ti dve črki se 
v nastali kratici pišeta kot mali tiskani črki. 

Če je del naslova akta tudi letnica, se kratici lahko doda 
letnica brez tisočletja in stoletja. 

7. člen 

Kratica akta, ki dopolnjuje ali spreminja akt, je enaka kratici 
veljavnega akta, kateri se na koncu doda zaporedna velika 
tiskana črka. Oznaka se v kratici piše za pomišljajem. 
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8. člen 

Pri aktih, za katere je kratica splošno znana, Sekretariat 
odloči, ali naj se uveljavljena kratica nadomesti z novo kra- 
tico, ki ustreza določbam tega odloka. 

9. člen 

Če predlagatelj v predlogu akta uporablja kratico, ki ni 
v skladu s kratico, ki jo določi Sekretariat, lahko Sekretariat 
kratico redakcijsko popravi. 

10. člen 

Kratica akta se objavi skupaj z aktom v Uradnem listu Repu- 
blike Slovenije takoj za naslovom akta v oklepaju. 

11. člen 

Sekretariat vodi seznam vseh kratic aktov. Seznam vsebuje 
polni naslov akta in njegovo kratico in se najmanj enkrat letno 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

12. člen 

Če je predlog akta umaknjen iz obravnave ali ni sprejet, se 

sprosti tudi kratica, ki jo je ob prejemu akta določil Sekreta- 
riat. 

Če akt preneha veljati, se kratica izbriše iz seznama kratic. 

13. člen 

Če pride do določitve dveh povsem enakih kratic, Sekretariat 
ustrezno popravi novejšo kratico oziroma jo nadomesti 
z novo. 

14. člen 

Za veljavne zakone, ki so bili sprejeti po 25. juniju 1991 
Sekretariat evidenčno določi kratice, ki se uporabljajo do 
določitve kratic v skladu s tem odlokom. 

Za predloge aktov, ki so bili že sprejeti v prvi ali drugi obrav- 
navi v Državnem zboru, Sekretariat določi kratico najkasneje 
do odločanja o predlogu akta v zadnji obravnavi na seji 
Državnega zbora. 

15. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Pravna podlaga za sprejem lega odloka je podana v drugem 
in tretjem odstavku 181. člena poslovnika Državnega zbora, ki 
pravita: -Ob predložitvi predloga akta, ki ga bo državni zbor 
obravnaval, določi sekretariat za zakonodajo in pravne 
zadeve kratico akta v skladu s posebnim aktom, ki določa 
način računalniškega označevanja akta. Kratica akta se lahko 
v postopku sprejemanja akta spremeni le, če se spremeni 
naslov predloga akta ali pa to zahtevajo pravila določanja 
kratice. Kratica akta se skupaj s sprejetim aktom objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije.« 

Uporaba kratic polnega imena aktov je tako kot pri nas že 
dolgo uveljavljena tudi v večini drugih evropskih pravnih 
sistemov, kjer pa so povsod naleteli na podoben problem kot 
pri nas - kratice niso standardizirane in predpisane s strani 
zakonodajalca, temveč se oblikujejo šele naknadno, z upo- 
rabo določenega akta. Pri nekaterih aktih (kot so na primer 
procesni zakoni) ni problemov, kratice so splošno znane in 
uporabljane (Zakon o pravdnem postopku - ZPP, Zakon 
o izvršilnem postopku - ZIP, Zakon o kazenskem postopku 
- ZKP). Zaplete pa se pri aktih, ki urejajo bolj ali manj ozko 
področje. Tu se sicer izoblikujejo kratice, vendar pa so le-te 
vezane na določeno pravno okolje in se nikoli splošno ne 
uveljavijo (ZZ: Zakon o zavodih ali Zakon o zadrugah ), kar 
pogosto pripelje do tega, da se ista kratica uporablja za 
povsem različne akte in je razumljiva le ozkemu krogu ljudi. 
Vsekakor ni enopomenska in uporabna za, recimo, indeksira- 
nje knjig ali računalniških zbirk podatkov, ki jih uporablja 
širok krog ljudi. 

Glede na vse napisano se je torej pred približno letom dni 
skupaj s predstavniki Vlade Republike Slovenije, Ustavnega 
sodišča in Vrhovnega sodišča RS, Republiškega senata za 
prekrške in Državnega zbora RS začela priprava enotnega 
seznama kratic in postopka za določanje le-teh. Takoj je 
treba dodati, da je osnovno zamisel prispeval dr. Arne Mavčič, 
ki je s svojimi dolgoletnimi izkušnjami v Pravnem informacij- 
skem centru Ustavnega sodišča RS veliko pripomogel tudi pri 
uresničitvi zastavljenega cilja. Zaenkrat smo se omejili le na 
splošne akte, ki jih spejema Državni zbor in se objavijo v Urad- 
nem listu. 

Rešitev problema je torej enostavna - določi se kratica. 
Seveda pa mora biti tako določanje vodeno samo veni institu- 
ciji, ki bo imela monopol nad sestavljanjem kratic in tako 
skrbela za njihovo enopomenskost v vsem slovenskem pro- 

storu. Tem pogojem pa pravzaprav ustreza samo Državni 
zbor, kot najvišje zakonodajno telo, ki kratico določi kot del 
naslova posameznega akta že v fazi predloga in jo po spre- 
jemu akta objavi kot sestavni del naslova tudi v Uradnem listu 
RS, kar omogoča kraticam, da se uveljavijo tudi izven držav- 
nih organov. 

Pri oblikovanju postopka je bil zastavljen cilj, da se samo 
sestavljanje kratic poskuša vsaj polovično avtomatizirati in se 
razvije računalniški program, ki bo ob pomoči uporabnika 
poskušal določiti kratico. V ta namen je bil razvit algoritem, ki 
ob upoštevanju standardnih nastavitev predlaga enopomen- 
sko kratico. 

Vsako kratico akta sestavlja nekaj elementov. Na začetku je 
oznaka akta, ki ji sledijo začetnice za akt značilnih besed 
v naslovu akta ter še zaporedne velike tiskane črke, če gre za 
spremembo ali dopolnitev akta. Oznaka akta je sestavljena iz 
ene ali dveh črk in označuje vrsto akta, ki je lahko ena od 
naslednjih: 
U ustava, 
UA ustavni amandma, 
UZ ustavni zakon, 
Z zakon, 
B zakon o ratifikaciji bilateralnega mednarodnega spora- 
zuma, 
M zakon o ratifikaciji multilateralnega mednarodnega spora- 
zuma, 
DP državni proračun, 
Rb rebalans proračuna, 
RZ zaključni račun državnega proračuna, 
De deklaracija, 
NP nacionalni program, 
Od odlok, 
OR obvezna razlaga akta, 
Po poslovnik, 
Pp priporočilo, 
Re resolucija. 

Oznaka akta je vedno na začetku kratice, razen pri že uveljav- 
ljenih kraticah (CZ - Carinski zakon, KZ - Kazenski zakonik, 
SZ - Stanovanjski zakon) za katere bo lahko Sekretariat za 
zakonodajo in pravne zadeve izjemoma odločil drugače. 

Pri aktih težimo za čim krajšimi kraticami, ki pa morajo biti 
vseeno dolge vsaj dve in največ osem črk, pri čemer oznake 
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aktov (Z, Od, NP...) štejemo le kot eno črko. Za besede 
v naslovu štejemo vse besede, ki so daljše od štirih črk ter 
tako ne upoštevamo voznikov in predlogov. Zaradi problema- 
tičnih računalniških standardov za slovenske znake in upo- 
rabe slovenskih kratic tudi v prevodih pravnih besedil se 
začasno, do vzpostavitve enotnega dvaintridesetbitnega raču- 
nalniškega standarda, šumniki v kraticah izpustijo oziroma 
nadomestijo s sičniki. 

Od opisanega pravila nekoliko odstopajo le zakoni o ratifika- 
ciji. Ratifikacije multilateralnih mednarodnih aktov namreč 
označimo z oznako M, ki ji sledi kar kratica naslova ratificira- 
nega akta. Pri bilateralnih sporazumih pa oznaki akta B sledi 
še dvočrkovna oznaka druge države, ki s Slovenijo sklepa 
posamezni sporazum. Za temi tremi je prostor za ostale črke, 
ki na zgoraj opisan način označujejo vsebino ratificiranega 
sporazuma. 

če je v naslovu premalo besed, da bi ga lahko le po prvih 
črkah besed ločili od drugega akta, se dodata kratici naslednji 
dve črki besede, ki najbolje označuje akt. Tako dobljeni črki 
se pišeta kot mali tiskani črki (npr. ZGD - Zakon o gospodar- 
skih družbah in ZGDej - Zakon o gostinski dejavnosti). 

Poleg začetnih črk besed se lahko v kraticah pojavljajo tudi 
številke ali zaporedne črkovne oznake sprememb in dopolni- 
tev. Če naslov akta vsebuje letnico, se ta pripiše na koncu 
kratice, vendar brez navedbe stoletja (Zakon o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za leto 1994 dobi kratico 
ZIPRS94). Kratica akta, ki dopolnjuje ali spreminja akt, je 
enaka kratici osnovnega akta, le da ima za pomišljajem zapo- 
redno veliko tiskano črko (npr. prva sprememba Zakon 
o delovnih razmerjih: ZDR-A). 

Za veljavne zakone, ki so bili sprejeti po 25. juniju 1991 se 
določi le evidenčne kratice, ki se uporabljajo do določitve 
kratic s posameznim aktom. 

Kratico posameznemu aktu določi ob prejemu predloga akta 
Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, 
le-ta pa se sprejme skupaj z aktom in objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. V Uradnem listu RS se vsaj enkrat letno 
objavi tudi seznam kratic, ki so bile sprejete skupaj z akti. 

Za akte. ki so že v postopku sprejemanja v Državnem zboru, 
se določi kratico čimprej, vendar najkasneje do odločanja 
o predlogu akta v zadnji obravnavi na seji Državnega zbora. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE 

0 MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 

- EPA 1173 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 29. junija 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO SLOVA- 
ŠKE REPUBLIKE O MEDNARODNEM CESTNEM PRE- 
VOZU, 

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 na sejah Državnega zbora 
in delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Marjana NOVAK, državna sekretarka v Ministrstvu za 
promet in zveze, 
- Marija GREGORIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za 
promet in zveze, 
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve v Ministrstvu za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Slovaške republike o mednarodnem cestnem pre- 
vozu, podpisan 21. julija 1994 v Bratislavi. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:" 

SPORAZUM 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO SLOVAŠKE REPUBLIKE 
O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Slovaške republike (v 
nadaljnjem besedilu pogodbenici) urejujeta in podpirata med- 
narodni cestni prevoz, zato sta se dogovorili o: 

1. člen 

1. Ta sporazum velja za mednarodni cestni prevoz potnikov in 
blaga med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko kot tudi 
*a tranzitni cestni prevoz čez ozemlji držav pogodbenic, ki ga 

Besedilo sporazuma v slovaSkem jeziku je na vpogled v Službi za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Repu- 
blike Slovenije. , 

opravljajo prevozniki, pooblaščeni za opravljanje teh prevo- 
zov na podlagi notranjih predpisov. 

2. Prevoz potnikov in blaga po tem sporazumu lahko oprav- 
ljajo prevozniki, ki imajo sedež na ozemlju države pogodbe- 
nice, in ki imajo po zakonih svoje države pravico opravljati 
mednarodni prevoz po cesti. 

PREVOZ POTNIKOV 

2. član 

1. Prevoz potnikov po tem sporazumu je prevoz oseb in 
njihove prtljage z avtobusi. Vključuje tudi prazne vožnje, 
povezane s temi prevoznimi storitvami. 

2. Izraz »avtobus« pomeni motorno vozilo, ki je po svoji 
opremi sposobno in konstruirano za prevoz več kot devetih 
oseb vključno z voznikom. 

3. člen 

1. Izraz »redni avtobusni linijski prevoz« pomeni prevoz potni- 
kov v določenih presledkih na določenih progah, potniki pa 
vstopajo in izstopajo na vnaprej določenih postajališčih. 
Redne linije bodo odprte za vse in je zanje po potrebi treba 
imeti rezervacijo. »Posebne redne avtobusne linije« so redne 
avtobusne linije za prevoz določenih vrst potnikov. 

2. Pristojni organi pogodbenic po medsebojnem dogovoru 
dovolijo redne avtobusne linije med državama kot tudi redne 
tranzitne proge čez njuni ozemlji. 
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3. Pristojni organi pogodbenic izdajo dovolilnice za del proge 
čez njuni ozemlji. 

4. Vlogo za dovolilnico je treba predložiti pristojnemu organu 
države pogodbenice, kjer je vozilo registrirano. 

5. Vloga mora v skladu s četrtim odstavkom vsebovati tele 
podatke: 

a) ime in poln naslov prevoznika. 
b) vrsto prevoza. 
c) čas trajanja veljavnosti dovolilnice, 
d) obdobje delovanja in število voženj, 
e) načrt potovanja (itinerar), 
f) točen potek proge (vstopne in izstopne postaje za potnike, 
državni mejni prehodi), 
g) dolžino proge v km, 
h) čas vožnje in počitka voznikov, 
i) največje število sedežev v avtobusu, 
j) pogoji v zvezi s cenami in tarifami vožnje. 

6. Pristojni organ pogodbenice izroči pristojnemu organu 
druge pogodbenice vlogo v potrditev z vsemi predpisanimi 
podatki. 

7. Pristojni organ pogodbenice izroči pristojnemu organu 
druge pogodbenice vlogo v potrditev z vsemi predpisanimi 
podatki. 

7. Dovolilnica se izda z veljavnostjo do največ pet let in jo je 
mogoče podaljšati. 

4. člen 

1. Prevoz tja in nazaj je prevoz, pri katerem se vnaprej obliko- 
vane skupine potnikov prevažajo tja in nazaj iz istega izho- 
diščnega kraja v isti ciljni kraj. Skupine potnikov, ki se peljejo 
do ciljnega kraja, se bodo kasneje vrnile nazaj v izhodiščni 
kraj Prevoz tja in nazaj na stalni progi mora vključevati poleg 
opravljanja prevoza tudi namestitev skupine potnikov v cilj- 
nem kraju. Prva vožnja nazaj in zadnja vožnja tja morata bili 
prazni vožnji. 

2. Za opravljanje prevoza tja in nazaj je potrebna dovolilnica 
pristojnega organa druge pogodbenice. Vlogo za izdajo dovo- 
lilnice mora vlagatelj predložiti neposredno pristojnemu 
organu druge pogodbenice. Predložiti jo je treba najkasneje 
30 dni pred želenim datumom začetka prevoza. 

3. V vlogi za dovolilnico za prevoz tja in nazaj v skladu z drugo 
točko morajo biti navedeni ime prevoznika, njegov polni 
naslov, datumi potovanj, število potovanj in podatki o name- 
stitvi kot tudi podatki o trajanju bivanja. 

4. Mešana komisija, ustanovljena v skladu s 17. členom tega 
sporazuma, se bo dogovorila o postopkih za izdajanje dovolil- 
nic, obrazcih, kontroli dokumentov in drugih vprašanjih iz 
tega sporazuma. 

5. člen 

1. Občasni prevoz je prevoz, ki po svoji naravi ne izpolnjuje 
določil iz 3. in 4. člena tega sporazuma. 

2. Dovolilnice za občasne prevoze med pogodbenicama ali 
tranzit čez njuni ozemlji niso potrebne: 

a) če prevoz opravi isto vozilo, s katerim se prevaža ista 
skupina potnikov, ki se vrača v izhodiščni kraj, 
b) če gre za prevoz, pri katerem se potniki prevažajo tja in je 
vožnja nazaj prazna. 

3. Za občasni prevoz, ki ne izpolnjuje določil iz druge točke, je 
potrebno dovoljenje pristojnega organa pogodbenice. 

4 Pogodbenici si bosta izmenjavali skupno dogovorjeno šte- 
vilo dovolilnic za prevoz iz tretje točke in za vožnje praznih 
avtobusov za prevoz potnikov ob tehničnih okvarah in pro- 

metnih nesrečah avtobusov. Mešana komisija, ustanovljena 
v skladu s 17. členom tega sporazuma, bo določila kontrolo 
dokumenta za prevoze, omenjene v drugi točki. 

PREVOZ BLAGA 

6. člen 

Pooblaščeni prevozniki, ki opravljajo prevoz blaga v skladu 
s 1. členom tega sporazuma, morajo v vozilu imeti dovolilnico, 
ki jo izdajo pristojni organi druge pogodbenice, kadar oprav- 
ljajo prevoz med obema državama, tranzitni prevoz ali prevoz 
v tretjo državo. 

7. člen 

Število ali vrsto posebnih dovolilnic, določenih v 6. členu tega 
sporazuma, kot tudi druge pogoje glede prevoza morajo dolo- 
čiti pristojni organi pogodbenic neposredno ali na podlagi 
sklepov, ki jih sprejme mešana komisija iz 17. člena tega 
sporazuma. 

8. člen 

1. Ne glede na 6. člen tega sporazuma posebna dovolilnica ni 
potrebna za prevoz: 

a) predmetov z javnega letališča ali na javno letališče ob 
poškodbah ali drugih letalskih nesrečah; 
b) pokvarjenega motornega vozila in njegovega priklopnika; 
c) razbitin ali posmrtnih ostankov; 
d) predmetov ob selitvi z ustreznimi vozili; 
e) poštnih pošiljk; 
f) predmetov za sejme in razstave; 
g) pribora in druge opreme za gledališke, glasbene in druge 
kulturne prireditve, cirkuške in filmske predstave ter radijske 
in televizijske nastope; 
h) mrtvih živali, razen če gre za industrijsko surovino: 
i) čebel in ribjega podmladka; 
j) cvetja in drugih okrasnih rastlin; 
k) zdravil in drugega materiala kot pomoč ob naravnih ne- 
srečah; 
I) praznih vozil zaradi zamenjave pokvarjenega vozila in prev- 
zema blaga, ki ga pokvarjena vozila ne morejo prepeljati; 
m) priklopnika v skupini vozil, sestavljeni iz motornega vozila, 
ki pripada domačemu prevozniku, in tujega priklopnika: 
n) vozil tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil (ser- 
visna in remontna vozila); 
o) vozila, ki bo nadomestilo drugo pokvarjeno vozilo, ki je 
v drugi državi pogodbenici; 
p) tovora, ki se uporablja v reklamne in izobraževalne na- 
mene; 
q) vozila z manj kot 6 ton skupne teže (bruto) in 3,5 tone neto 
teže; 
r) posmrtnih ostankov. 

2. Pri prevozih, navedenih v 1. odst., mora voznik imeti pri sebi 
vse dokumente, iz katerih je razvidno, da gre za enega od 
omenjenih prevozov. 

9. člen 

1. Če teža ali dimenzije vozila ali tovora presegajo težo ali 
dimenzije, dovoljene na ozemlju druge pogodbenice, mora 
imeti vozilo posebno dovolilnico, ki jo izda pristojni organ 
druge pogodbenice. 

2. Posebna dovolilnica je potrebna tudi pri prevozu posebno 
nevarnih snovi in odpadkov. 

3. V dovolilnici, ki je izdana v skladu s prvo in drugo točko 
tega člena, je določena proga vozila. 

SPLOŠNA DOLOČILA 

10. člen 

Prevozniki, ki imajo sedež na ozemlju ene pogodbenice, so 
dolžni upoštevati prevozne in prometne predpise, ki veljajo 
pri drugi pogodbenici, kot tudi veljavne carinske predpise. 
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11. člen 

Prevozniki, ki opravljajo prevoz po tem sporazumu, morajo za 
Prevoz, ki se opravlja na ozemlju druge pogodbenice, plačati 
davke, upravne pristojbine in dajatve, ki jih določajo veljavni 
notranji predpisi pogodbenice. 

12. člen 

Pri vseh vprašanjih, ki jih ne obravnavajo določila tega spora- 
zuma ali določila mednarodnih sporazumov, ki obvezujejo 
obe pogodbenici, se uporabljajo predpisi, veljavni v vsaki od 
obeh pogodbenic. 

13. člen 

Kabotaža, to je prevoz potnikov ali blaga, ki ga opravlja 
Prevoznik pogodbenice med izhodiščnim in ciljnim krajem na 
ozemlju druge pogodbenice, ni dovoljena, razen če pristojni 
organ druge pogodbenice ne izda posebne dovolilnice za 
opravljanje takega prevoza. 

14. člen 

Dovolilnica za prevoz v skladu s 3., 5. in 6. členom tega 
sporazuma za prevoz in drugi dokumenti, ki jih predvideva ta 
sporazum, morajo biti v vozilih in jih je treba pokazati vedno, 
"O to zahteva uradna oseba. 

15. člen 

prevoznik ene od pogodbenic krši določila tega spora- 
zuma na ozemlju druge pogodbenice, pristojni organi slednje 
Pogodbenice obvestijo o kršitvi pristojne organe prve pogod- 
benice. 

Ob kršitvah iz prve točke tega člena pristojni organi pogod- 
benice, v kateri je prišlo do kršitve, lahko zahtevajo od pristoj- 
nega organa druge pogodbenice: 
a) da opozori prevoznika, da bo ob ponovni kršitvi delno ali 
v celoti razveljavljena možnost opravljanja prevoza na ozem- 

lju druge pogodbenice, 
b) da začasno, delno ali v celoti razveljavi pravico prevoznika 
do opravljanja prevoza na ozemlju druge pogodbenice. 

3. Organ, ki je sprejel te ukrepe, bo o njih obvestil pristojni 
organ druge pogodbenice. 

16. člen 

Pogodbenici bosta druga drugo obveščali, kateri organi so 
pristojni za izvajanje ukrepov po tem sporazumu in si izmenja- 
vali vse potrebne statistične in druge informacije. 

17. člen 

Pogodbenici bosta ustanovili mešano komisijo, ki se bo sesta- 
jala po potrebi na podlagi zahteve ene ali druge pogodbenice 
in ki bo določala način izpolnjevanja tega sporazuma. 

18. člen 
1. Pogodbenici druga drugo obvestita, da so državni organi 
potrdili sporazum. Sporazum začne veljati na datum zadnjega 
obvestila. 

2. Sporazum velja za čas enega leta in se samodejno obnavlja 
za naslednje leto, razen če se odpove s šestmesečnim pisnim 
odpovednim rokom po diplomatski poti. 

Sestavljeno v Bratislavi dne 21. 7.94 v dveh izvirnikih v sloven- 
skem in v slovaškem jeziku, pri čemer sta besedili enako- 
vredni. 

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. 

OBRAZLOŽITEV 

1. Sporazum je bil podpisan v Bratislavi, 21. 7. 1994. 

Podpisnika sporazuma sta minister za promet in zveze 
Republike Slovenije g. Igor Umek in minister za promet Slova- 
ške republike g. Mikulaš Dzurinda. 

3- Razlogi za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in 
načina za nadaljni nemoteni cestni prevoz oseb in stvari na 
temelju načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega 
Prevoza med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji. 
4 Bistveni elementi sporazuma temeljijo na načelih olajšav 
pri opravjanju meddržavnega in tranzitnega prevoza oseb in 
stvari ter krepitvi liberalizacijskih procesov pri teh prevozih 
"led državama, v želji po čimboljšem gospodarskem razvoju 
Med njima. 

Prevoz oseb je usklajen s slovensko zakonodajo tako, da bo 
rodni linijski prevoz oseb potekal na podlagi dovoljenj obeh 

držav, prosti prevoz pa na podlagi določil mednarodne kon- 
vencije ASOR. 
Prevoz stvari se opravlja na podlagi dovolilnic. Vrsto in kon- 
tingent določijo pristojni organi pogodbenic neposredno ali 
na podlagi sklepov mešane komisije. 

5. Sporazum se na podlagi 18. člena le-tega začasno uporab- 
lja od datuma podpisa, to je od 21. 7. 1994 dalje. 

6. Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona 
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slove- 
nije. 

7. V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti 
finančna sredstva za pokritje stroškov za dela slovenskega 
dela mešane komisije (stroški potovanj, dnevnice) predvi- 
doma enkrat ali dvakrat letno. Predlagamo, da se ta sredstva 
zagotovijo iz proračunskih sredstev Vlade Republike Slove- 
nije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDUKE SLOVENIJE IN 

VLADO LJUDSKE REPUDUKE KITAJSKE 

0 IZOGIBANJU DVOJNEGA 

ODDAVČENJA IN PREPREČEVANJU 

DAVČNIH UTAJ, V ZVEZI Z DAVKI NA 

DOHODEK 

- EPA 1174 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 29. junija 
1995 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO LJUD- 
SKE REPUBLIKE KITAJSKE O IZOGIBANJU DVOJNEGA 
OBDAVČENJA IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ, 
V ZVEZI Z DAVKI NA DOHODEK, 

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 na sejah Državnega zbora 
in delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance, 
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega 
obdavčenja in preprečevanju davčnih utaj, v zvezi z davki na 
dohodek, sklenjen 13. februarja 1995 v Pekingu. 

2. člen 

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

SPORAZUM 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO LJUDSKE REPUBLIKE KITAJSKE 
O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ, 
V ZVEZI Z DAVKI NA DOHODEK 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Ljudske republike Kitajske 
sta z namenom, da bi sklenili sporazum o izogibanju dvojnega 

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

obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na 
dohodek, 

sklenili naslednje: 

1. člen 

Osebe, za katere ae uporablja sporazum 

Ta sporazum velja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh držav 
pogodbenic. 

2. člen 

Davki, za katere sa uporablja sporazum 

1. Ta sporazum se uporablja za davke na dohodek, ki jih 
nalaga država pogodbenica ali njene lokalne oblasti, ne glede 
na to, kako se pobirajo. 

2. Za davke na dohodek štejemo vse davke, ki se plačujejo na 
celotni dohodek ali na sestavine dohodka, vključujoč davke 
na dobiček od odsvojitve premičnin ali nepremičnin, davke na 
celotne zneske mezd in plač, ki jih plačujejo podjetja kot tudi 
davke na zvišanje vrednosti kapitala. 

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja sporazum, so: 
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a) v Ljudski republiki Kitajski: 
(i) individualni davek na dohodek; 
(ii) davek na dohodek za podjetja s tujim vlaganjem in za tuja 
podjetja; 
(iii) krajevni davek na dohodek; 
(v nadaljevanju: »kitajski davek«) 

b) v Republiki Sloveniji: 

(i) davek na dobiček pravnih oseb, vključujoč dohodek od 
transportnih storitev tuje osebe, ki nima svojega zastopstva 
na področju Republike Slovenije; 
(ii) davek na dohodek posameznikov, vključujoč mezde in 
plače, dohodek od kmetijskih dejavnosti, dohodek iz poslova- 
nja, kapitalske dobičke, avtorska plačila in dohodek iz nepre- 
mičnin in premičnin, 
(v nadaljevanju: »slovenski davek«). 

4. Ta sporazum se bo uporabljal tudi za kakršne koli enake ali 
vsebinsko podobne dajatve, ki bodo uvedene po datumu 
podpisa sporazuma, dodatno k že obstoječim dajatvam, nave- 
denim v 3. odstavku ali namesto njih. Pristojni organi držav 
pogodbenic morajo drug drugega obvestiti o vseh bistvenih 
spremembah, ki so bile izvršene v ustreznih davčnih zakonih. 

3. člen 

Splošne definicije 

1. Za potrebe tega sporazuma, razen če kontekst ne zahteva 
drugače: 

a) izraza »država pogodbenica« in »druga država pogodbe- 
nica« pomenita Kitajsko ali Slovenijo, v skladu s kontekstom; 

b) izraz »Kitajska« pomeni Ljudsko republiko Kitajsko; kadar 
je uporabljen v zemljepisnem pomenu, pomeni celotno ozem- 
lje Ljudske republike Kitajske, vključno s teritoralnim morjem, 
za katerega veljajo kitajski davčni zakoni, ali katero koli 
področje izven teritorialnih voda, v katerem ima Kitajska 
v skladu z mednarodnim pravom suvereno pravico do izkoriš- 
čanja virov z morskega dna, podzemlja in vodnimi viri nad 
morskim dnom. 

c) izraz »Slovenija« pomeni ozemlje Republike Slovenije 
vključno z morskimi površinami, morskim dnom, podzem- 
ljem, ležečim ob teritorialnem morju, v katerem lahko Repu- 
blika Slovenija izvaja svoje suverene pravice in ima svojo 
sodno oblast v skladu z mednarodnim pravom in domačo 
zakonodajo; 

d) izraz »oseba« zajema posameznika, družbo ali katero koli 
drugo telo, ki združuje več oseb: 

e) izraz »družba« pomeni katero koli korporacijo ali enoto, ki 
se jo obravnava kot korporacijo v davčne namene; 

t) izraza »podjetje države pogodbenice« ali »podjetje druge 
države pogodbenice« pomenita podjetje, ki ga upravlja rezi- 
dent države pogodbenice in podjetje, ki ga upravlja rezident 
druge države pogodbenice; 

g) izraz »državljan« pomeni katerega koli posameznika, ki ima 
državljanstvo države pogodbenice in katero koli pravno 
osebo, partnerstvo ali združenje, katere status izhaja iz zako- 
nov, ki veljajo v državi pogodbenici; 

h) izraz »mednarodni promet« pomeni kakršen koli prevoz 
z ladjo ali letalom, s katerim upravlja podjetje, ki ima sedež 
v državi pogodbenici, razen kadar ladja ali letalo opravljata 
prevoze izključno med kraji v drugi državi pogodbenici; 

i) izraz »pristojni organ« pomeni za Kitajsko Državno davčno 
upravo ali njenega pooblaščenega predstavnika in za Slove- 
nijo Ministrstvo za finance Republike Slovenije ali njenega 
pooblaščenega predstavnika. 

2. Kadar uporablja država pogodbenica ta sporazum, ima 
vsak izraz, ki s sporazumom ni opredeljen, če kontekst ne 
zahteva drugače, tak pomen, kot ga ima po njenih zakonih, ki 
se nanašajo na davke, za katere se uporablja ta sporazum. 

4. člen 

Rezident 

1. Za potrebe tega sporazuma izraz »rezident države pogod- 
benice« pomeni katero koli osebo, ki je v skladu z zakoni te 
države pogodbenice dolžna plačevati davke zaradi svojega 
stalnega bivališča, bivališča, sedeža uprave ali katerega koli 
drugega kriterija podobne narave. 

2. Kadar je v skladu z določbami 1. odstavka posameznik 
rezident obeh držav pogodbenic, se njegov status opredeli 
kot sledi: 

a) šteje se za rezidenta države pogodbenice, kjer ima stalno 
bivališče; če ima stalno bivališče v obeh državah pogodbeni- 
cah, se šteje za rezidenta države pogodbenice, s katero ima 
tesnejše osebne in ekonomske odnose (središče vitalnih inte- 
resov); 

b) če države, v kateri ima središče svojih vitalnih interesov, ni 
mogoče določiti, ali če nima na razpolago stalnega bivališča 
v eni ali drugi državi pogodbenici, se šteje, da je rezident 
države, v kateri običajno prebiva; 

c) če ima svoje običajno bivališeč v obeh državah pogodbeni- 
cah ali v nobeni od njiju, se šteje za rezidenta države pogod- 
benice, katere državljan je; 

d) če je državljan obeh držav pogodbenic ali nobene od njiju, 
pristojni organi držav pogodbenic razrešijo to vprašanje 
s skupnim dogovorom. 

3. Kadar je zaradi določb 1. odstavka oseba, razen fizične 
osebe, rezident v obeh državah pogodbenicah, se šteje za 
rezidenta države pogodbenice, v kateri ima sedež uprave. 

5. člen 

Stalna poslovna enota 

1. Izraz »stalna poslovna enota« v tem sporazumu pomeni 
stalno mesto poslovanja, v katerem se v celoti ali delno 
odvijajo posli določenega podjetja. 

2. Izraz »stalna poslovna enota« še posebej vključuje: 

a) sedež uprave; 
b) podružnico; 
c) poslovalnico; 
d) tovarno; 
e) delavnico in 
f) rudnik, naftno ali plinsko nahajališče, kamnolom ali kateri 
koli drug kraj, kjer pridobivajo naravne vire. 

3. Izraz »stalna poslovna enota« prav tako vključuje: 

a) gradbišče, objekt v izgradnji, projekt montaže ali instalacij 
ali nadzorne dejavnosti v zvezi s tem, vendar samo, če takšna 
gradbišča, projekti ali dejavnosti trajajo dlje kot 12 mesecev; 

b) nuđenje storitev, vključno s svetovalnimi storitvami, ki jih 
opravlja podjetje države pogodbenice z zaposlenimi ali dru- 
gim najetim osebjem v drugi državi pogodbenici, če se te 
dejavnosti odvijajo za isti projekt ali za povezan projekt 
v obdobju ali obdobjih, ki skupno trajajo dlje kot 12 mesecev. 

4. Kljub določbam iz 1. do 3. odstavka se šteje, da izraz 
»stalna poslovna enota« ne vključuje; 

a) uporabe prostorov izključno za skladiščenje, razstavljanje 
ali dostavo dobrin ali blaga, ki je last podjetja; 

poročevalec, št. 33 82 



b) vzdrževanja zalog dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, 
samo zaradi skladiščenja, razstavitve ali dostave; 

p) vzdrževanja zalog dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, 
izključno za namene predelave v drugem podjetju; 

d) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno za nakup 
dobrin ali blaga ali za zbiranje podatkov za podjetje; 

e) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno z name- 
nom izvajanja oglaševanja, informiranja, znanstvenih raziskav 
ali podobnih dejavnosti pripravljalnega ali pomožnega zna- 
čaja za podjetje; 

f) vzdrževanja stalnega kraja poslovanja izključno zaradi 
kakršne koli kombinacije dejavnosti, navedenih v pododstav- 
kih a) do e), če je celotna dejavnost stalnega kraja poslovanja, 
ki izvira iz te kombinacije, pripravljalnega ali pomožnega 
značaja. 

5. Kljub določbam 1. in 2. odstavka, kjer oseba - ki ni 
zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega veljajo določbe 
6- odstavka - deluje v državi pogodbenici v imenu podjetja 
druge države pogodbenice in ima oziroma običajno uporablja 
Pooblastilo za sklepanje pogodb v imenu podjetja, se šteje, da 
'ma podjetje stalno poslovno enoto v prvi omenjeni državi 
pogodbenici za vse dejavnosti, ki jih ta oseba opravlja za 
Podjetje, razen, če njene dejavnosti niso omejene na tiste, 
omenjene v 4. odstavku, zaradi katerih se ta stalni kraj poslo- 
vanja po tem odstavku ne bi štel za stalno poslovno enoto, če 
bi se te dejavnosti opravljale prek stalnega kraja poslovanja. 

6- Ne šteje se, da ima podjetje države pogodbenice stalno 
poslovno enoto v drugi državi pogodbenici, če opravlja svoje 
posle v drugi državi pogodbenici preko posrednika, sploš- 
nega komisionarja ali kakršnega koli posrednika, ki ima neod- 
visen status, če te osebe delujejo v okviru svojega rednega 
poslovanja. 

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, 
nadzoruje ali jo nadzoruje družba, ki je rezident druge države 
Pogodbenice, oziroma ki izvaja posle v tej drugi državi (preko 
stalne poslovne enote ali drugače), samo po sebi še ne 
Pomeni, da se taka družba šteje za stalno poslovno enoto 
druge. 

6. člen 

Dohodek od nepremičnin 

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepre- 
mičnin (vključno z dohodkom od kmetijstva in gozdarstva) 
v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi 
Pogodbenici. 

2. Izraz »nepremičnine« ima pomen, ki ga določa zakonodaja 
države pogodbenice, v kateri se nahaja določena nepremič- 
nina. Izraz zajema vselej tudi premoženje, ki je sestavni del 
nepremičnin, živi in neživi inventar kmetijskih in gozdnih 
gospodarstev, pravice, za katere veljajo določbe splošnega 
Prava, ki se nanašajo na zemljiško lastnino, užitek na nepre- 
mičninah in pravice do spremenljivih ali stalnih plačil kot 
odškodnino za izkoriščanje ali pravico do izkoriščanja naha- 
jališč rud, virov ter drugih naravnih bogastev. Ladje, čolni in 
•etala se ne štejejo za nepremičnine. 

3. Določila 1. odstavka se uporabljajo tudi za dohodek, ustvar- 
jen z neposredno uporabo, oddajanjem v najem ali drugačno 
uporabo nepremičnine. 

4. Določila 1. in 3. odstavka se uporabljajo tudi za dohodek od 
nepremičnine podjetja in za dohodek od nepremičnine, ki se 
uporablja za opravljanje samostojnih osebnih storitev. 

7. člen 

Poslovni dobiček 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo 
v tisti državi pogodbenici, razen če podjetje posluje v drugi 
državi pogodbenici preko stalne poslovne enote v njej. Če 
podjetje posluje kot prej omenjeno, se lahko dobiček podjetja 
obdavči v drugi državi pogodbenici, vendar samo v tolikšni 
meri, kolikor se pripisuje tej stalni poslovni enoti. 

2. V skladu z določbami 3. odstavka, kjer podjetje države 
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici preko stalne 
poslovne enote v njej, bo v vsaki državi pogodbenici stalni 
poslovni enoti dobiček, ki bi ga lahko pričakovali, če bi bili to 
dve različni in ločeni podjetji, ki se ukvarjata z istimi ali 
podobnimi dejavnostmi pod istimi ali podobnimi pogoji in 
delujeta popolnoma neodvisno od podjetja, katerega stalna 
poslovna enota je. 

3. Pri določanju dobičkov stalne poslovne enote se mora 
dovoliti odbitek stroškov, ki nastanejo pri poslovanju stalne 
poslovne enote, vključujoč poslovodne in splošne upravne 
stroške, ki so nastali bodisi v državi, kjer se nahaja stalna 
poslovna enota, ali drugje. 

4. V kolikor je bilo v državi pogodbenici običajno določati 
dobiček, ki se pripisuje stalni poslovni enoti na podlagi razde- 
litve celotnega dobička podjetja na različne dele, nič v 2. 
odstavku ne more preprečiti državi pogodbenici, da bi dolo- 
čala dobiček za obdavčenje s takšno razdeiitivjo, ki je obi- 
čajna. Metoda razdelitve mora vseeno biti takšna, da so rezul- 
tati v skladu z načeli, ki jih vsebuje ta člen. 

5. Stalni poslovni enoti se ne pripisuje dobiček, če samo 
kupuje dobrine ali blago za podjetje. 

6. Za namene odstavkov 1 do 5 se morajo stalni poslovni enoti 
dobički določati po isti metodi leto za letom, razen če ni 
upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno. 

7. Kjer dobički vključujejo dele dohodka, ki so posebej obrav- 
navani v drugih členih tega sporazuma, na določbe tistih 
členov ne bodo vplivale določbe tega člena. 

8. člen 

Pomorski in zrečni promet 

1. Dobički iz prevozov ladij in letal v mednarodnem prometu 
se obdavčijo samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež 
uprave podjetja. 

2. Če je sedež ladijskega transportnega podjetja na ladji, se 
šteje, da je sedež v državi pogodbenici, v kateri se nahaja 
matična luka ladje, če pa ladja nima matične luke, je sedež 
v državi pogodbenici, katere rezident je prevoznik. 

3. Določbe 1. odstavka veljajo tudi za dobičke iz udeležbe 
v poolu, mešanem podjetju ali mednarodnih poslovnih agen- 
cijah. 

9. člen 

Združena podjetja 

Kjer 

a) podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno 
sodeluje pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja druge 
države pogodbenice ali 

b) iste osebe neposredno ali posredno pri upravljanju, nad- 
zoru in v premoženju podjetja države pogodbenice in podjetja 
druge države pogodbenice, 
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in v obeh primerih obstajajo oziroma se dvema podjetjema 
v njunih komercialnih in finančnih razmerjih urejajo določeni 
pogoji, ki so drugačni od tistih, kakršni bi bili med neodvis- 
nimi podjetji, potem bi se dobički, do katerih bi če takih 
pogojev ne bi bilo - v enem od podjetij prišlo, vendar - prav 
zaradi takih pogojev do njih ni prišlo, lahko vključili v dobičke 
tega podjetja in ustrezno obdavčili. 

10. člen 

Dividende 

1. Dividende, ki jih družba - rezident države pogodbenice 
- izplača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko 
obdavčijo v drugi državi pogodbenici. 

2. Vendar se takšne dividende lahko obdavči tudi v državi 
pogodbenici, katere rezident je družba, ki izplačuje divi- 
dende, v skladu z zakoni te države pogodbenice, če pa je 
prejemnik upravičeni lastnik dividend, tako obračunani davek 
ne sme presegati 5 odstotkov bruto zneska dividend. Določbe 
tega odstavka ne vplivajo na obdavčenje družbe glede na 
dobičke, iz katerih so plačane dividende. 

3. Izraz »dividende«, uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
iz delnic ali druge pravice, ki niso terjatve, udeležbo 
v dobičku, kot tudi dohodek iz drugih skupnih pravic, ki se 
davčno enako obravnava kot dohodek od delnic po zakonih 
države, katere rezident je družba, ki izvaja delitev. 

4. Določbe 1. in 2. odstavka ne veljajo, če upravičeni lastnik 
dividend, ki je rezident države pogodbenice, opravlja posle 
v drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki 
izplačuje dividende preko stalne poslovne enote podjetja, ki 
se tam nahaja, ali opravlja v drugi državi pogodbenici samo- 
stojne osebne storitve preko stalne baze, ki se tam nahaja, in 
je holding, kateremu se izplačujejo dividende, dejansko pove- 
zan s takšno stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takšnem 
primeru veljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

5. Kadar družba, ki je rezident države pogodbenice, dobiva 
svoje dobičke ali dohodke iz druge države pogodbenice, ta 
druga država pogodbenica ne sme nalagati nobenih davkov 
na dividende, ki jih izplača družba, razen če so te dividende 
izplačane rezidentu te druge države pogodbenice, oziroma če 
je holding, kateremu se izplačujejo dividende, dejansko pove- 
zan s stalno poslovno enoto ali stalno bazo v tej drugi državi 
pogodbenici, niti ne obračunati davkov na nerazdeljene 
dobičke družbe, celo če se izplačane dividende ali nerazde- 
ljeni dobički sestoiijo v celoti ali delno iz dobičkov ali 
dohodka, ki nastane v tej drugi državi pogodbenici. 

11. člen 

Obresti 

1. Obresti, ki nastajajo v državi pogodbenici in so izplačane 
rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 
drugi državi pogodbenici. 

2. Vendar so lahko take obresti obdavčene tudi v državi 
pogodbenici, v kateri so nastale in v skladu z zakoni te države 
pogodbenice, če pa je prejemnik upravičeni lastnik obresti, 
tako zaračunan davek ne sme presegati 10 odstotkov bruto 
zneska obresti. 

3. Izraz »obresti«, kot se uporablja v tem členu, pomeni 
dohodek iz terjatev kakršne koli vrste, ne glede na to, ali so 
zavarovane s hipoteko ali ne in ne glede na to, ali imajo 
pravico do soudeležbe pri dolžnikovih dobičkih in še posebej 
pri dohodku iz državnih obveznic in pri dohodku iz zadolžnic 
ali obveznic. Pogodbene kazni zaradi zamude v plačilu se po 
tem členu ne štejejo za obresti. 

4. Določbe 1. in 2. odstavka ne veljajo, če upravičeni lastnik 
obresti, rezident države pogodbenice, opravlja posle v drugi 
državi pogodbenici, kjer nastajajo obresti, preko stalne 

poslovne enote v tej državi ali če v tej drugi državi pogodbe- 
nici opravlja samostojne osebne storitve iz stalne baze, ki se 
nahaja v njej in je terjatev, v zvezi s katero se izplačujejo 
obresti, dejansko povezana s takšno stalno poslovno enoto ali 
stalno bazo. V takem primeru veljajo določbe 7. ali 14. člena, 
odvisno od primera. 

5. Šteje se, da so obresti nastale v državi pogodbenici, kadar 
je plačnik vlada te države pogodbenice, organ lokalne uprave 
ali rezident te države pogodbenice. Kadar pa ima oseba, ki 
plačuje obresti, ne glede na to ali je rezident države pogodbe- 
nice ali ne, v državi pogodbenici stalno poslovno enoto ali 
stalno bazo, v zvezi s katero je nastal dolg, od katerega se 
plačujejo obresti in te obresti plačuje stalna poslovna enota 
ali stalna baza, se šteje, da so te obresti nastale v državi 
pogodbenici, v kateri .se nahaja stalna poslovna enota ali 
stalna baza. 

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravi- 
čenim lastnikom ali med obema in kako drugo osebo, znesek 
obresti glede na terjatev, za katero se plačujejo, presega 
znesek, ki bi bil dogovorjen med plačnikom in upravičenim 
lastnikom, če takega odnosa ne bi bilo, določbe tega člena 
veljajo samo za zadnji omenjeni znesek. V takšnem primeru 
ostane presežni del plačila obdavčen v skladu z zakoni vsake 
države pogodbenice, pri tem pa je treba upoštevati druge 
določbe tega sporazuma. 

12. člen 

Licenčnine in avtorski honorarji 

1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi 
pogodbenici in se izplačujejo rezidentu v drugi državi 
pogočdbenici, se lahko obdavčujejo v tej drugi državi pogod- 
benici. 

2. Vendar pa se te licenčnine in avtorski honorarji lahko 
obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v kateri nastanejo 
v skladu z zakoni te države pogodbenice, vendar, če je pre- 
jemnik upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, 
tako obračunan davek ne sme presegati 10 odstotkov bruto 
zneska licenčnin in avtorskih honorarjev. 

3. Izraz »licenčnine in avtorski honorarji«, uporabljen v tem 
sporazumu, pomeni kakršna koli plačila, prejeta za uporabo 
ali pravico do uporabe, vsako avtorsko pravico za literarno, 
umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi 
filmi in filmi ali trakovi za radijsko ali televizijsko oddajanje, 
kakršen koli patent, znanje, zaščitno znamko, obliko ali 
model, načrt, tajno formulo ali postopek, ali za uporabo ali 
pravico do uporabe komercialne ali znanstvene opreme, ali 
informacij, ki se nanašajo na industrijske, komercialne ali 
znanstvene izkušnje. 

4. Določbe 1. in 2. odstavka ne veljajo, če upravičeni lastnik 
licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident države pogod- 
benice, opravlja posle v drugi državi pogodbenici, v kateri 
nastajajo licenčnine in avtorski honorarji iz stalne poslovne 
enote, ki se tam nahaja, ali opravlja v tej drugi državi pogod- 
benici samostojne osebne storitve iz stalne baze, ki se tam 
nahaja, in je pravica ali lastnina, v zvezi s katero se izplačujejo 
licenčnine in avtorski honorarji, dejansko povezana s takšno 
stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takih primerih veljajo 
določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

5. Šteje se, da licenčnine in avtorski honorarji nastanejo 
v državi pogodbenici, če je plačnik vlada te države pogodbe- 
nice, organ lokalne uprave ali rezident te države pogodbe- 
nice. Kadar pa ima oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske 
honorarje, ne glede na to ali je rezident države pogodbenice 
ali ne, v državi pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno 
bazo, v zvezi s katerima nastane obveznost za plačilo licenč- 
nin in avtorskih honorarjev in licenčnine in avtorske hono- 
rarje plačuje stalna poslovna enota ali stalna baza, se šteje, da 
so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi pogodbe- 
nici, v kateri se nahaja stalna poslovna enota ali stalna baza. 
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6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravi- 
čenim lastnikom ali med obema in kako drugo osebo, znesek 
licenčnin in avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico 
ali informacijo, za katero se izplačujejo, presega znesek, za 
katerega bi se dogovorila plačnik in upravičeni lastnik, če ne 
bi bilo takšnega odnosa, določbe tega člena veljajo samo za 
zadnji omenjeni znesek. V takšnem primeru se presežni del 
plačila obdavči v skladu z zakoni vsake države pogodbenice, 
pri tem pa se mora upoštevati druge določbe tega sporazuma. 

13. člen 

Kapitalski dobički 

1. Dobički, ki jih rezident države pogodbenice dobi z odtuji- 
tvijo nepremičnin, ki smo jih navedli v 6. členu in se nahajajo 
v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavčijo v tej drugi 
državi pogodbenici. 

2. Dobički od odtujitve premičnin, ki so del poslovne lastnine 
stalne poslovne enote, ki ga ima podjetje države pogodbenice 
v drugi državi pogodbenici, ali premičnin, ki pripadajo stalni 
bazi, ki jo ima rezident države pogodbenice na razpolago 
v drugi državi pogodbenici za opravljanje samostojnih oseb- 
nih storitev, vključujoč dobičke od odtujitve takšne stalne 
poslovne enote (samostojno ali skupaj s celotnim podjetjem) 
ali takšne stalne baze, se lahko obdavčijo v tej drugi državi 
pogodbenici. 

3. Dobički od odtujitve ladij ali letal, s katerimi se opravljajo 
prevozi v mednarodnem prometu, ali premičnin v zvezi s pre- 
vozi takih ladij ali letal, se obdavčijo samo v državi pogodbe- 
nici, v kateri je sedež uprave podjetja. 

4. Dobički od odtujitve kakršnega koli drugega premoženja, 
razen premoženja, navedenega v odstavkih 1 do 3, se obdav- 
čijo samo v državi pogodbenici, katere rezident je odsvojitelj. 

14. člen 

Samostojne osebne storitve 

1. Dohodek, ki ga rezident države pogodbenice ustvari s stro- 
kovnimi storitvami ali drugimi samostojnimi dejavnostmi, se 
obdavči samo v tej državi pogodbenici, razen v enem od 
naslednjih primerov, kjer se tak dohodek lahko obdavči tudi 
v drugi državi pogodbenici: 

a) če ima svojo stalno bazo za opravljanje svojih dejavnosti, ki 
mu je vedno na voljo v drugi državi pogodbenici; v tem 
primeru se lahko v tej drugi državi pogodbenici obdavči samo 
tolikšen del dohodka, kolikor ga lahko pripišemo tej stalni 
bazi; 

b) če je njegovo bivanje v drugi državi pogodbenici v obdobju 
ali obdobjih, ki presegajo skupno 183 dni v koledarskem letu 
določenega leta; v tem primeru lahko druga država pogodbe- 
nica obdavči samo toliko dohodka, kot ga ustvari s svojo 
dejavnostjo v tej drugi državi pogodbenici. 

2. Izraz »strokovne storitve« vključuje še posebej samostojne 
znanstvene, literarne, umetniške, izobraževalne ali pedago- 
ške dejavnosti kot tudi samostojne dejavnosti zdravnikov, 
odvetnikov, inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov in računo- 
vodij. 

15. član 

Nesamostojne ošabna storitve 

1. V skladu z določbami iz 16., 18., 19., 20. in 21. člena se 
plače, mezde in drugi podobni honorarji, ki jih prejema rezi- 
dent države pogodbenice iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej 
državi pogodbenici, razen, če je zaposlitev v drugi državi 
pogodbenici. Če je zaposlitev v drugi državi pogodbenici, se 
lahko takšni honorarji obdavčijo v tej drugi državi pogodbe- 
nici. 

2. Kljub določbam 1. odstavka se honorar, ki ga prejme 
rezident države pogodbenice iz zaposlitve v drugi državi 
pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi, če: 

a) je prejemnik prebival v drugi državi pogodbenici v obdobju 
ali obdobjih, ki ne presegajo skupno 183 dni v koledarskem 
letu; in 

b) se honorar izplača oz. ga izplačajo v imenu delodajalca, ki 
ni rezident druge države pogodbenice; in 

c) honorarja ne plačuje stalna poslovna enota ali stalna baza, 
ki jo ima delodajalec v drugi državi pogodbenici. 

3. Kljub določbam 1. in 2. odstavka tega člena se honorar iz 
zaposlitve na ladji ali letalu, s katerim opravlja prevoze v med- 
narodnem prometu podjetje države pogodbenice, obdavči 
samo v državi pogodbenici, v kateri se nahaja sedež uprave 
podjetja. 

16. član 

Plačila direktorjem 

Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih prejema 
rezident države pogodbenice kot član upravnega odbora 
družbe, ki je rezident druge države pogodbenice, se lahko 
obdavčijo v tej drugi državi pogodbenici. 

17. člen 

Umetniki in športniki 

.1. Kljub določbam 14. in 15. člena se lahko dohodek, ki ga 
prejme rezident države pogodbenice kot na primer gledališki, 
filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik ali kot 
športnik, s svojimi osebnimi dejavnostmi, ki jih izvaja v drugi 
državi pogodbenici, obdavči v tej drugi državi pogodbenici. 

2. Kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja umetnik 
ali športnik s to svojo dejavnostjo, ne pripada samemu umet- 
niku ali športniku, temveč drugi osebi, je ta dohodek kljub 
določbam 7., 14. in 15. člena lahko obdavčen v državi pogod- 
benici, v kateri se opravljajo dejavnosti umetnika ali šport- 
nika. 

3. Kljub določbam 1. in 2. odstavka je dohodek, ki ga umetniki 
ali športniki, ki so rezidenti države pogodbenice, zaslužijo 
z dejavnostmi v drugi državi pogodbenici v okviru kulturne ali 
športne izmenjave med vladama obeh držav pogodbenic, 
oproščen davka v tej drugi državi pogodbenici. 

18. član 

Pokojnine 

V skladu z določbami 2. odstavka 19. člena se pokojnine ali 
druga podobna nadomestila, ki se izplačajo rezidentu države 
pogodbenice za preteklo zaposlitev obdavčijo samo v tej 
državi pogodbenici. 

19. član 

Državne službe 

1. a) Nadomestila, razen pokojnin, ki jih izplača država pogod- 
benica ali njeni organi lokalne uprave posamezniku za stori- 
tve, ki jih opravi za to državo pogodbenico ali njen organ 
lokalne uprave pri opravljanju državnih funkcij, se obdavčijo 
samo v tej državi pogodbenici. 

b) Takšno nadomestilo pa je lahko obdavčeno samo v drugi 
državi pogodbenici, če so storitve izvršene v drugi državi 
pogodbenici in če je posameznik rezident te druge države 
pogodbenice, ki je: 

(i) državljan te druge države pogodbenice; ali 
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(ii) ni postal rezident te druge države pogodbenice izključno 
za namene opravljanja storitev. 

2. a) Vsaka pokojnina, ki jo s sredstvi ali iz sredstev skladov, ki 
jih je oblikovala država pogodbenica ali njeni organi lokalne 
uprave za posameznika v zvezi z opravljenimi storitvami za 
vlado te pogodbenice ali organ njene lokalne uprave, se 
obdavči samo v tej državi pogodbenici. 

b) Vendar pa se takšna pokojnina obdavči samo v drugi državi 
pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te druge 
države pogodbenice. 

3. Določila 15., 16., 17. in 18. člena se uporabljajo za nadome- 
stila in pokojnine za storitve, opravljene v zvezi s posli države 
pogodbenice ali njenega organa lokalne uprave. 

20. člen 

Profesorji in raziskovalci 

1. Posameznik, ki je ali je bil pred obiskom države pogodbe- 
nice rezident druge države pogodbenice, in je prisoten v prvi 
omenjeni državi pogodbenici z namenom, da bi poučeval, 
predaval ali vodil raziskave na univerzi, fakulteti, šolski ali 
vzgojni ustanovi ali na raziskovalni ustanovi in ga akreditira 
vlada prve omenjene države pogodbenice, je oproščen davka 
za honorarje za tako poučevanje, predavanje ali raziskovanje 
v prvi omenjeni državi pogodbenici za obdobje dveh let od 
datuma prvega prihoda v prvo omenjeno državo pogodbe- 
nico. 

2. Določbe 1. odstavka tega člena ne veljajo za dohodek od 
raziskav ali poučevanja, če to raziskovanje ali poučevanje ni 
družbeno koristno, temveč gre predvsem za zasebne koristi 
posameznika ali več takšnih posameznikov. 

21. člen 

Študent in učenci 

1. Študent, pripravnik ali učenec, ki je ali je bil tik pred 
obiskom države pogodbenice rezident druge države pogod- 
benice, in ki je v prvi omenjeni državi pogodbenici prisoten 
samo zaradi svojega izobraževanja, usposabljanja, je oproš- 
čen davkov v prvi omenjeni državi na naslednja plačila ali 
dohodke, ki jih prejema za svoje vzdrževanje, izobraževanje 
ali usposabljanje: 

a) plačila, ki izvirajo iz virov izven države pogodbenice za 
vzdrževanje, izobraževanje, študij, raziskovanje ali usposab- 
ljanje; in 

b) dotacije, štipendije ali nagrade, ki jih dodeli vlada ali 
znanstvena, izobraževalna, kulturna, ali druga organizacija, ki 
je oproščena plačevanja davkov. 

2. Kar zadeva nagrade iz zaposlitve, je študent, pripravnik ali 
učenec, kot opredeljen v 1. odstavku, med takim izobraževa- 
njem ali usposabljanjem upravičen do istih oprostitev, olajšav 
ali znižanj davkov, do katerih so upravičeni rezidenti države, 
v kateri se izobražuje ali usposablja. 

22. člen 

Drugi dohodki 

1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, iz česar koli 
izvirajo, in niso obravnavani v predhodnih členih tega spora- 
zuma, se obdavčijo samo v tisti državi pogodbenici. 

2. Določbe 1. odstavka ne veljajo za dohodek, ki ne izvira iz 
nepremičnin kot so opredeljene v 2. odstavku 6. člena, če 
prejemnik takega dohodka, rezident države pogodbenice, 
opravlja posle v drugi državi pogodbenici preko stalne 
poslovne enote, Vi se nahaja v njej, ali opravlja v drugi državi 
pogodbenici samostojne osebne storitve preko stalne baze, ki 

se nahaja v njej, in je pravica ali lastnina, za katero se plačuje 
dohodek, dejansko povezana z takšno stalno poslovno enoto 
ali stalno bazo. V takšnem primeru veljajo določbe 7. ali 14. 
člena, odvisno od primera. 

23. člen 

Metode za odpravo dvojnega obdavčevanja 

1. Na Kitajskem bo dvojno obdavčevanje odpravljeno kot 
sledi: 

a) kadar rezident Kitajske dobiva dohodek iz Slovenije, se 
znesek davka na ta dohodek, ki je plačljiv v Sloveniji v skladu 
z določbami tega sporazuma, upošteva pri kitajskem davku za 
tega rezidenta. Višina upoštevanega zneska pa ne sme prese- 
gati zneska kitajskega davka na ta dohodek, izračunanega 
v skladu z davčnimi zakoni in predpisi na Kitajskem. 

b) kadar je dohodek iz Slovenije dividenda, ki jo izplača 
družba - rezident Slovenije - družbi - rezidentu Kitajske 
- in ki ne poseduje več kot 10 odstotkov delnic družbe, ki 
izplačuje dividende, se upošteva davek, ki ga Sloveniji plača 
družba, ki izplačuje dividende v skladu s svojimi dohodki. 

2. V Sloveniji bo dvojno obdavčevanje odpravljeno kot sledi: 

kadar rezident Slovenije dobi dohodek, ali je dohodek 
v skladu z določbami tega sporazuma obdavčljiv na Kitaj- 
skem, bo Slovenija dovolila: 

kot odbitek davka na dohodek tega rezidenta znesek, ki je 
enak dohodku, ki je bil plačan na Kitajskem: takšen odbitek 
v nobenem primeru ne sme presegati tistega davka na doho- 
dek, ki je bil izračunan pred odbitkom, in ki se nanaša na 
dohodek, ki je obdavčljiv na Kitajskem, če gre za tak primer. 

24. člen 
Nepristranskost 

1. Državljani države pogodbenice v drugi državi pogodbenici 
ne bodo zavezani nobenemu obdavčevanju ali kakršnim koli 
zahtevam s tem v zvezi, ki je drugačno ali bolj obremenjujoče 
kot obdavčevanja za državljane druge države pogodbenice 
v enakih okoliščinah. 

2. Obdavčenje stalne poslovne enote, ki ga ima podjetje 
države pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne bo manj 
ugodno obdavčeno v drugi državi pogodbenici kot bi bilo 
obdavčenje podjetij te druge države pogodbenice, ki opravlja 
enake dejavnosti. Določbe tega odstavka se ne razumejo, kot 
da zavezujejo državo pogodbenico, da dodeli rezidentom 
druge države pogodbenice kakršne koli osebne olajšave in 
odbitke za davčne namene na račun osebnega statusa ali 
družinskih obveznosti, ki jih dodeljuje svojim državljanom. 

3. Razen, kjer veljajo določbe 9. člena, 6. odstavka 11. člena 
ali 6. odstavka 12. člena, se obresti, licenčnine in avtorski 
honorarji in druga izplačila, ki jih izplačuje podjetje države 
pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice se za 
namene določitve obdavčljivega dobička takega podjetja, 
odbijajo pod istimi pogoji, kot če bi bili izplačani rezidentu 
prve omenjene države. 

4. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti aH 
delno, neposredno ali posredno, v lasti ali pod nadzorom 
enega ali več rezidentov druge države pogodbenice, ne bodo 
v prvi omenjeni državi zavezana nikakršnemu obdavčevanju 
ali zahtevam s tem v zvezi, ki bi bile drugačne ali bolj obreme- 
njujoče kot obdavčenje in s tem povezane zahteve, katerim so 
zavezana druga podobna podjetja prve omenjene države. 

5. Določbe tega člena veljajo kljub določbam 2. člena za 
davke vseh vrst in opisov. 
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25. člen 

Postopek skupnega dogovora 

1. Kadar oseba meni, da so ali bodo dejanja ene ali obeh držav 
pogodbenic imela za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu 
z določbami tega sporazuma, lahko ne glede na sredstva, ki 
mu jih nudi domača zakonodaja teh dveh držav, predloži 
zadevo pristojnemu organu države pogodbenice, katere rezi- 
dent je, če se njegov primer nanaša na 1. odstavek 24. člena, 
pa tisti državi pogodbenici, katere državljan je. Zadeva mora 
biti vložena v treh letih od prve prijave dejanja, ki je imelo za 
posledico obdavčenje, ki ni v skladu z določbami tega spora- 
zuma. 

2. Pristojni organ si mora, če se mu zdi pritožba upravičena in 
če sam ne more priti do zadovoljive rešitve, prizadevati razre- 
šiti primer v skupnem dogovoru s pristojnim organom druge 
države pogodbenice, da bi se izognil obdavčenju, ki ni 
v skladu z določbami tega sporazuma. Vsak dogovor, ki ga 
skleneta, je treba izvajati ne glede na prekluzivne roke 
v domači zakonodaji držav pogodbenic. 

3. Pristojni organi držav pogodbenic si morajo prizadevati 
s skupnim dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, 
ki izvirajo iz razlage ali uporabe tega sporazuma. Prav tako se 
lahko med seboj posvetujejo o odpravi dvojnega obdavčeva- 
nja v primerih, ki jih ne predvideva ta sporazum. 

4. Pristojni organi držav pogodbenic lahko neposredno 
komunicirajo druga z drugo, da bi dosegle dogovor v smislu 
2. in 3. odstavka. Kadar je za dosego dogovora priporočljivo, 
se pristojni organi držav pogodbenic lahko sestanejo za ustno 
izmenjavo mnenj. 

26. člen 

Izmenjava Informacij 

1. Pristojni organi držav pogodbenic bodo izmenjavali infor- 
macije, ki so nujne za izvajanje določb tega sporazuma ali 
domačih zakonov držav pogodbenic, ki veljajo za davke, ki so 
zajeti v tem sporazumu, če obdavčevanje v skladu z njimi ne 
nasprotuje temu sporazumu, še posebej, če gre za prepreče- 
vanje utaje takšnih davkov. Izmenjava informacij ni omejena 
s 1. členom. Vsaka informacija države pogodbenice je tajna in 
se razkrije samo osebam ali organom (vključno s sodišči in 
upravnimi organi), ki odmerjajo ali pobirajo davke iz tega 
sporazuma, ki izvajajo njihovo izterjavo ali pregon v zvezi 
z njimi, ali odločajo o pritožbah v zvezi z njimi. Te osebe in 
oblasti morajo uporabljati informacije samo v te namene. 
Informacije lahko razkrijejo na javnih sodnih razpravah ali pri 
sodnih odločitvah. 

2. V nobenem primeru se določbe 1. odstavke ne smejo 
razumeti kot da nalagajo obveznosti državi pogodbenici: 

a) da izvaja administrativne ukrepe, ki niso v skladu z zakono- 
dajo ali administrativno prakso te ali druge države pogodbe- 
nice; 

b) da preskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski 
ali običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice; 

c) da preskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovsko, 
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost aii 
strokovne postopke ali informacije, katerih razkritje bi 
nasprotovalo javni politiki (ordre public). 

27. člen 

Diplomatski predstavniki In konzularni uslužbenci 

28. člen 

Začetek veljavnosti 

Ta sporazum začne veljati trideseti dan po datumu, ko bosta 
izmenjani diplomatski noti, ki bosta naznanili zaključek notra- 
njih zakonskih postopkov, ki so potrebni v obeh državah 
pogodbenicah za uveljavitev tega sporazuma. Ta sporazum 
velja za dohodek, ki izvira iz davčnih let, ki se začno na prvi 
dan januarja ali po prvem dnevu januarja naslednjega leta, ki 
sledi letu, ko sporazum začne veljati. 

29. člen 

Prenehaje veljavnosti 

Ta sporazum velja za nedoločen čas, vendar lahko vsaka 
država pogodbenica na ali pred tridesetim dnevom junija 
v vsakem koledarskem letu, ki se začenja po izteku obdobja 
petih let od datuma njegove uveljavitve, pošlje drugi državi 
pogodbenici po diplomatski poti pisno obvestilo o preneha- 
nju veljavnosti. V takem primeru ta sporazum preneha veljati 
za dohodek, ki izvira iz davčnih let, ki se začno na prvi dan ali 
po prvem dnevu januarja v koledarskem letu, ki sledi letu, ko 
je bilo dano obvestilo o prenehanju. 

Sestavljeno v Beijingu dne 13. februarja 1995 v dveh izvodih 
v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku. Vsa tri besedila 
so enako verodostojna.V primeru razhajanj v razlagi je mero- 
dajno angleško besedilo. 

PROTOKOL 

Ob podpisu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ljudske republike Kitajske o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki na 
dohodek (v nadaljevanju; »sporazum«) sta se obe strani stri- 
njali z naslednjimi določbami, ki so sestavni del tega spora- 
zuma: 

1. V tem sporazumu izraz »sedež uprave« pomeni za Slovenijo 
kakršno koli pravno osebo, ustanovljeno v Sloveniji v skladu 
s slovensko zakonodajo. 

2. V zvezi z 8. členom je dohodek, ki ga na Kitajskem ustvari 
podjetje, ki je rezident Slovenije, s prevozi z ladjami ali letali 
v mednarodnem prometu, oproščen poslovnega davka na 
Kitajskem; dohodek, ki ga v, Sloveniji ustvari podjetje, ki je 
rezident Kitajske, s prevozi ladij ali letal v mednarodnem 
prometu, je oproščen kakršnih koli davkov, podobnih poslov- 
nemu davku na Kitajskem, ki bi jih zahtevala Slovenija. 

Sestavljeno v Beijingu dne 13. februarja 1995 v dveh izvodih 
v slovenskem, kitajskem in angleškem jeziku. Vsa tri besedila 
so enako verodostojna. V primeru razhajanj v razlagi je mero- 
dajno angleško besedilo. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance. 

4. člen 

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

Nič v tem sporazumu ne vpliva na davčne ugodnosti diplomat- 
skih predstavnikov ali konzularnih uslužbencev, določene 
s splošnimi pravili mednarodnega prava ali, z določbami OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku 
posebnih sporazumov. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske 
republike Kitajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 
preprečevanju davčnih utaj, v zvezi z davki na dohodek, sta 
podpisala 13. februarja 1995 v Pekingu, Ljudska republika 
Kitajska, Ivan Seničar, veleposlanik Republike Slovenije 
v Pekingu in Liu Zhongli, finančni minister Ljudske republike 
Kitajske. 

2. Sporazum vsebuje: 

- odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov pravnih in fizič- 
nih. oseb - rezidentov Republike Slovenije in Ljudske repu- 
blike Kitajske 

- preprečevanje davčnih utaj v obeh državah pogodbenicah; 

- razdelitev pravic obdavčevanja (davčnih prihodkov) med 
državama pogodbenicama; 

- preprečevanje diskriminacije na davčnem področju 
v skladu z mednarodnim pravom; 

- izmenjavo specifičnih davčnih informacij o davčnih zave- 
zancih med državama pogodbenicama, ki se nanašajo na 
izvajanje tega sporazuma. 

3. Zaradi sklenitve tega sporazuma ne nastanejo nobeni stro- 
ški oz. ni finančnih obveznosti. 

4. Ta sporazum se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo 
in zanjo ne bo imel posledic. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

AVSTRIJSKO ZVEZNO VLADO 

0 SPREMEMRI SPORAZUMA 

0 PLANINSKEM TURISTIČNEM 

PROMETU NA MEJNEM ODMOČJU 

Z DNE 18. JULIJA 1984 V DESEDILU 

IZMENJANIH NOT Z DNE 10. OKTODRA 

1992 

- EPA 1182 

Vlada Republike Slovenije je na 151. seji dne 29. junija 
1995 določila besedilo: 

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 na sejah Državnega zbora 
in delovnih teles sodelovali: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO 
ZVEZNO VLADO O SPREMEMBI SPORAZUMA O PLANIN- 
SKEM TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM OBMOČJU 
Z DNE 18. JULIJA 1984 V BESEDILU IZMENJANIH NOT 
Z DNE 16. OKTOBRA 1992, 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve, 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve, 
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne 
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 

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. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in 
Avstrijsko zvezno vlado o spremembi Sporazuma o planin- 
skem turističnem prometu na mejnem območju z dne 18. 
julija 1984 v besedilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992, 
sklenjen 9. junija 1995 na Dunaju. 

Vlada Republike Slovenije in Avstrijska zvezna vlada sta se 
z namenom, da prilagodita sporazum o planinskem turistič- 
nem prometu na mejnem območju z dne 18. julija 1984 v bese- 
dilu izmenjanih not z dne 16. oktobra 1992 spremenjenim 
potrebam, sporazumeli o naslednjem: 

I. člen 
2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku 
glasi: 

1.1. člen sporazuma se glasi: 
»1. člen 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN AVSTRIJSKO 
ZVEZNO VLADO O SPREMEMBI SPORAZUMA O PLANIN- 
SKEM TURISTIČNEM PROMETU NA MEJNEM OBMOČJU 
Z DNE 18. JULIJA 1984 V BESEDILU IZMENJANIH NOT 
Z DNE 16. OKTOBRA 1992 

SPORAZUM 

(1) Državljani obeh držav pogodbenic lahko, v kolikor s tem 
sporazumom ni urejeno drugače, prehajajo slovensko-avstrij- 
sko državno mejo na spodaj navedenih mejnih prehodih in 
poteh, ki vodijo vzdolž državne meje, se v območju druge 
države pogodbenice gibljejo na označenih poteh v obeh sme- 
reh in gredo do spodaj navedenih izletniških točk z veljavnim 
potnim listom, z veljavno osebno izkaznico, z listino za pre- 
hod meje v obmejnem prometu ali s člansko izkaznico obsto- 
ječih gorskih reševalnih služb držav pogodbenic. 
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(2) Državljanom tretjih držav, ki v nobeni od držav pogodbenic 
ne potrebujejo vizumov, je dovoljen prehod državne meje 
z veljavnim potnim listom.« 

2. 2. člen sporazuma se glasi: 
»2. člen 

Mejni prehodi, poti in izletniške točke v smislu 1. člena spora- 
zuma so: 

1. Kepa - Mittagskogel 
Na slovenskem ozemlju od planine Belce (Belitza Alm) do 
mejnega prehoda Sedlo Jepca - Jepca Sattel, kota 1438, 
naprej vzdolž državne meje do mejnega prehoda pri prik- 
ljučku poti ob nekdanji koči »Annahutte«, kota 1577, potem 
vzdolž državne meje do mejnega prehoda pri mejnem kamnu 
XXVI/213. 

Na avstrijskem ozemlju na mejnem prehodu pri mejnem 
kamnu XXVI/213 do vrha Kepe (Mittagskogel), kota 2143, od 
tod po poti do kote 2070, do koče Bertahutte in naprej do 
koče nad Arihovo pečjo (Arichvvandhutte.) 

2. Golica - Kahlkogel 

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima 
kamnoma XXVI/32 in XXVI/33 do koče na Golici (Kahlko- 
gelhutte), bodisi mimo Jekljevega sedla (Eckelesattel), naprej 
do Kleka (Hahnkogel), kota 1754, do sedla Rožca (Rosen- 
bachsattel) ali po poti do sedla Medvedjak (Barensattel) in od 
tam naprej do majhnega prehoda na vrhu Stola - Hochstuhl- 
gipfel, kota 2238. 

Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda pri koti 1586 
med mejnima kamnoma XXVI/86 in XXVI/87 do koče na Rožci 
(Rosenkogelhiitte) in naprej na planino Rožca (Rosenlam). 

3. Stol - Hochstuhl 

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda na vrhu Stola 
- Hochstuhlgipfel, kota 2238, do Prešernove koče (Preschern 
Hutte) in naprej do mejnega prehoda sedlo Belščica - Bielsc- 
hitza Sattel, kota 1840, ter od tod do Belščice (Bielschitza), 
kota 1955. 

Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda sedlo Belščica 
- Bielschitza Sattel, kota 1840, do Celovške koče (Klagenfur- 
ter Hutte), od tam po kolovozni poti do ovinka melišča severo- 
zahodno od kote 1448 in od tam bodisi preko melišča in po 
plezalni stezi do mejnega prehoda na vrhu Stola - Hochstuhl- 
gipfel, kota 2238, ali do koče Stou Hutte, kota 960, in od tam 
dalje do mejnega prehoda sedlo Medvedjak - Barensattel. 

4. Košuta - Koschuta 

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Hanževo sedlo 
- Hainsch Sattel na vrh Velikega vrha (Hochturm), kota 2088, 
od tam bodisi po gorski stezi do koče Dom na Kotcah in 
naprej do kraja Podljubelj ali do planine Korošice (Alm Koro- 
šica) in v zgornji del Spodnje ljubeljske doline ali od Velikega 
vrha (Hochturm) do planine Dolga njiva (Alm Dolga njiva) in 
od tod naprej do Košutnikovega Turna (Koschutnik Turm). 

Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Košutnikov Turn 
- Koschutnik Turm, kota 2136, do koče »Koschutahaus« ali 
od mejnega prehoda na začetku gorske steze Avstrijskega 
turističnega kluba do koče »Koschutahaus« in od tam čez 
sedlo Pišenca (Pischenza Sattel) do mejnega prehoda Han- 
ževo sedlo - Hainsch Sattel. 

5. Kamniške Alpe - Steiner Alpen 

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Jezersko sedlo 
- SeelSnder Sattel pri mejnem kamnu XXII/265 do Češke koče 
(Tschechische Hutte) ali od mejnega prehoda Savinjsko sedlo 
- Sanntaler Sattel, kota 2009, do Frišaufovega doma (Frisc- 
hauf Hutte) skozi Logarsko dolino po kolovozni poti do mej- 
nega prehoda Pavličevo sedlo - Paulitschsattel. 

Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Pavličevo sedlo 
- Paulitschsattel mimo kmetije Paulitsch, do spodnjega 
Paulitscha, nato po zvezni cesti proti Beli (Bad Vellach) in od 
tod skozi Belsko Kočno (Vellacher Kotschna) mimo Meierhofa 
bodisi do mejnega prehoda Savinjsko sedlo - Sanntaler 
Sattel, kota 2009, ali do mejnega prehoda Jezersko sedlo 
- Seelander Sattel pri mejnem kamnu XXII/265. 

6. Olševa - Uschovva 

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda pri mejnem 
kamnu XXII/11 po stezi mimo Potočke zijalke (Pototschnighč; 
hle) in naprej po poti do vrha Olševe (Uschovva) ali po gorski 
poti mimo kmetije Rogar do cerkve Sv. Duha (Heiligengeist- 
kirche), od tam po označeni poti do mejnega prehoda sedlo 
Svetega duha - Heiligengeistsattel med mejnima kamnoma 
XXII/32 in XXII/33. 

Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda sedlo Svetega 
duha - Heiligengeistsattel med mejnima kamnoma XXII/32 in 
XXII/33 bodisi po označeni poti 611 do Sv. Lenarta (St. Leon; 
hard), ali vzdolž državne meje po označeni poti 611 naprej 
k Skalnatim vratom (Felsentore) in od tam na vrh, kota 1883, 
do mejnega prehoda pri mejnem kamnu XXII/3. 

7. Koprivna - Luscha 

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima 
kamnoma XXI/22 in XXI/23 do cerkve Sv. Anne (St. Anna) ali 
v Črno na Koroškem. 

Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima 
kamnoma XXI/22 in XXI/23 po cesti do planine Luže (Luscha 
Alm), naprej do deželne ceste »Luscha Landesstrasse« in od 
tod do Globasnice (Globasnitz). 

8. Peca - Petzen 

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda Knepsovo sedlo 
- Knieps Sattel pri mejnem kamnu XX/72, bodisi pod koto 
2065 čez Kordeževo glavo (Kordeschkopf) do Doma na Peci 
(Schutzhaus auf der Petzen) ali čez Končnikov vrh 
(Kontschnik Gipfel), kota 2110, do mejnega prehoda pri mej- 
nem kamnu XX/87. 

Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda Knepsovo sedlo 
- Knieps Sattel pri mejnem kamnu XX/72 do Sedmerih koč 
(Siebenhiitten), od tu naprej čez Križe (Krischa) do Bistri- 
škega vrha (Feistritzer Spitze), kota 2114, do mejnega pre- 
hoda pri mejnem kamnu XX/87. 

9. Košenjak - Huhnerkogel 

Na slovenskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima 
kamnoma XV/53 in XVI/1 do planinskega doma Košenjak in od 
tu mimo kapele Trije križi do mejnega prehoda Vič - La- 
vamiind. 

Na avstrijskem ozemlju od mejnega prehoda med mejnima 
kamnoma XV/53 in XVI/1 mimo koče RoBhiitte naprej po 
gorski poti »Lavanttaler Hohenvveg« čez Lorenzenberg do 
kmetije Juschki in od tu do mejnega prehoda Vič - La- 
vamund. 

10. Sv. Jernej - St. Bartholom&us 

Na slovenskem ozemlju od mejnega kamna XIV/87 do 
gostišča Primus in k cerkvi Sv. Jerneja (St. Bartholomdus), od 
tam ob državni meji mimo kmetije Hadernik do kmetije Osoj- 
nik in do mejnega prehoda pri mejnem kamnu Xlll/145. 

Na avstrijskem ozemlju od mejnega kamna XIV/87 do kmetije 
Puschnigg, naprej ob državni meji mimo kmetije Sammer- 
negg v kraj St. Lorenzen in od tam bodisi do mejnega kamna 
XIV/8, nato neposredno vzdolž državne meje do mejnega 
prehoda pri mejnem kamnu Xlll/145 ali po deželni cesti 655 do 
gostilne Temmel in nato mimo kmetije Panink do mejnega 
prehoda pri mejnem kamnu Xlll/145. 
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Kot izletniške točke se lahko obiskuje: 
na slovenskem ozemlju cerkev Sv. Jerneja (St. Bartholomaus) 
in gostišče Primus; 

na avstrijskem ozemlju kraj St. Lorenzen, gostilno Silgener in 
gostilno Temmel. 

11. Radlje - RadlpaB 

Od mejnega kamna Xlll/145 (v bližini kmetije Panink) do 
mejnega prehoda Radlje - RadlpaB, mejni kamen XIII/78, po 
tistih poteh na slovenskem in avstrijskem ozemlju, ki se pri 
mejnih kamnih Xlll/145, Xlll/142, Xlll/140, Xlll/134, Xlll/131, XIII/ 
126, Xlll/115. Xlll/107, XIII/82, XIII/78 stikajo z državno mejo 
oziroma jo sekajo ali vodijo vzdolž nje. 

Dovoljeno je obiskovati naslednji izletniški točki 

na avstrijskem ozemlju cerkev Sv. Antona (St. Anton) in 
gostilno Kalberhansl. 

12. Radlje - Radlberg 

Od mejnega prehoda Radlje - RadlpaB, mejni kamen XIII/78, 
do mejnega prehoda Remšnik - Oberhaag, mejni kamen XII/ 
35, po tistih poteh na slovenskem in avstrijskem ozemlju, ki se 
pri mejnih kamnih XIII/78 do XIII/52, XIII/33, Xll/137, Xll/122, XII/ 
121, Xll/120, Xll/102, XII/92, Xlt/90, XII/65, XII/62, Xll/61, XII/60, 
XII/46, XII/45, XII/35 stikajo z državno mejo oziroma jo sekajo 
ali preko Klement Kogla, kota 1052, Kapunarja (Kapuner 
Kogel), Jager Kreuza, kota 983, in cerkve Sv. Pankracija (St. 
Ponkratzen) vodijo vzdolž državne meje. 

Dovoljeno je obiskovati naslednje izletniške točke: 

na slovenskem ozemlju kraj Remšnik (Remschnigg), in sicer 
PO poteh od mejnega kamna XII/89 ali mejnega kamna XII/83 
do kote 834 in nato po poti preko kote 743, kakor tudi cerkev 
Sv. Pankracija (St. Ponkratzen); 

na avstrijskem ozemlju gostilno VVutschnigg. 

13. Remšnik - Remschnigg 

Od mejnega prehoda Remšnik - Oberhaag, mejni kamen XII/ 
35, do gostilne oziroma mladinskega doma Pronintsch, mejni 
kamen Xl/149, po tistih poteh na slovenskem in avstrijskem 
ozemlju, ki se pri mejnih kamnih XII/35, XII/23, Xll/16, XII/3, XII/ 
1, XI/297, XI/263, Xl/261, XI/257, XI/235, XI/234, XI/228, XI/223, 
X1/215, XI/208, XI/206, Xl/194, Xl/184, Xl/183, Xl/180, Xl/177, XI/ 
168, Xl/164, Xl/157 stikajo z državno mejo oziroma jo sekajo ali 
preko kmetij Kefer, Tschermoneg, VVechtitsch, Isak in mej- 
nega prehoda Kapla - Arnfels vodijo vzdolž državne meje. 

Dovoljeno je obiskovati naslednjo izletniško točko: 

na slovenskem ozemlju vas Zg. Kapla (Kappel) po poti od 
mejnega kamna XI/223 proti jugu preko kote 696. 

14. Gradišče - SchloBberg 

Od gostilne oziroma mladinskega doma Pronintsch, mejni 
kamen Xl/149, do mejnega prehoda Gradišče - SchloBberg, 
mejni kamen XI/54, po tistih poteh na slovenskem in avstrij- 
skem ozemlju, ki se pri mejnih kamnih Xl/147, Xl/146, Xl/139, 
X1/138, X1/134, X1/133, Xl/131, Xl/111, Xl/100, XI/87, XI/83, XI/78, 
XI/74, XI/64, XI/54 stikajo z državno mejo oziroma jo sekajo ali 
preko kmetij Oblak, Serschen, Čeki, Tschanga in Oberer 
Muhri vodijo vzdolž državne meje. 

Dovoljeno je obiskovati naslednjo izletniško točko: 

na avstrijskem ozemlju gostilno oziroma mladinski dom Pro- 
nintsch. 

15. Duh na Ostrem vrhu - GroBwalz 

Od mejnega prehoda Gradišče - SchloBberg, mejni kamen 
XI/54, do mejnega prehoda Duh na Ostrem vrhu - GroBvvalz, 
mejni kamen X/331, po tistih poteh na slovenskem in avstrij- 
skem ozemlju, ki se pri mejnih kamnih XI/54, XI/36, XI/35, XI/ 
32, XI/27, Xl/21, Xl/12, XI/6, Xl/1, X/331 stikajo z državno mejo 
oziroma jo sekajo ali vodijo vzdolž nje. 

Dovoljeno je obiskovati naslednje izletniške točke: 

na slovenskem ozemlju cerkev in kraj Duh na Ostrem vrhu 
(Heiligen Geist) ter z žičnicami dostopno smučišče; 

na avstrijskem ozemlju gostilni Waucher in Moser ter z žični- 
cami dostopno smučišče.« 

3. Črke a, b in c prvega odstavka 3. člena sporazuma se 
glasijo: 

»a) na območju Kepe - Mittagskogel, Golice - Kahlkogel, 
Stola - Hochstuhl, Košute - Koschuta, Kamniških Alp - Stei- 
ner Alpen, Olševe - Uschovva, Koprivne - Luscha, Pece 
- Petzen in Košenjaka - Hiihnerkogel od 15. aprila do 15. 
novembra 

b) na območju Sv. Jerneja - St. Bartholomaus, Radelj - Radl- 
paB, Radelj - Radlberg, Remšnika - Remschnigg, Gradišča 
- SchloBberg od 1. marca do 30. novembra; 

c) na območju Duh na Ostrem vrhu - GroBwalz vse leto.« 

4. 4. člen sporazuma se glasi: 

»4. člen 

(1) Udeleženci v planinskem turističnem prometu smejo na 
ozemlju druge države pogodbenice uporabljati samo tiste 
poti, ki so navedene v 2. členu sporazuma in markirane 
v naravi. 

(2) Državi pogodbenici bosta skrbeli za vzdrževanje in marki- 
ranje poti z enotnimi oznakami. 

(3) Na ozemlju druge države pogodbenice se ni dovoljeno 
zadrževati več kot pet dni po prehodu meje v okviru spora- 
zuma, razen v primeru višje sile. 

(4) Mejne prehode za planinski turistični promet je treba 
označiti skladno s krajevnimi danostmi.« 

5. 7. člen sporazuma se glasi: 

»7. člen 

(1) Na območju Peči (Ofen), kota 1508, se ob tradicionalnem 
letnem srečanju planincev odpre mejni prehod od glavnega 
mejnega kamna na Tromeji do mejnega kamna XXVII/277. 
Čas, ko je mejni prehod odprt, določijo pristojni organi. 

(2) Za vse uporabnike tega mejnega prehoda veljajo smiselno 
določila 1., 5. in 6. člena Sporazuma.« 

II. člen 

Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi 
mesecu, v katerem sta se državi pogodbenici medsebojno 
obvestili, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji za uve- 
ljavitev tega sporazuma. 

Z uveljavitvijo tega sporazuma preneha veljati izmenjava not 
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dostopu do 
cerkve Sv. Pankracija z dne 26 aprila 1967 v besedilu izmenja- 
nih not z dne 16. oktobra 1992. 

Sklenjeno na Dunaju dne 9. junija 1995 v dveh izvirnikih 
v slovenskem in nemškem jeziku; besedili sta enako verodo- 
stojni. 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v nemškem jeziku 
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3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum sta 9. junija 1995 na Dunaju podpisali veleposla- 
nica Republike Slovenije dr. Katja Boh in dr. Helga VVinkler- 
-Campagna, poslanica v Zveznem ministrstvu za zunanje 
zadeve Republike Avstrije. 

Po določbah tega sporazuma lahko državljani obeh držav 
prehajajo slovensko-avstrijsko državno mejo na mejnih pre- 
hodih in poteh, ki jih sporazum navaja in ki vodijo vzdolž 
državne meje. Za prehajanje meje lahko uporabljajo potni list, 
osebno izkaznico, listino za prehod meje ali člansko izkaznico 
gorskih reševalnih služb. Bistveni element sporazuma je 
povečanje števila mejnih prehodov z devet (v dosedanjem 
sporazumu) na petnajst. Vsi prejšnji in novi mejni prehodi, 
poti in izletniške točke so na novo navedene. Tako je dose- 
žena bistveno večja preglednost in pravna jasnost ureditve. 
Sporazum omogoča prehod meje tudi tistim državljanom tret- 
jih držav, ki v nobeni od pogodbenic ne potrebujejo vizuma. 
Ukinja se tudi določba iz dosedanjega sporazuma, ki je ome- 
jevala velikost skupine, ki prehaja mejo na štirideset oseb. 

Z uveljavitvijo tega sporazuma preneha veljati izmenjava not 
med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o dostopu do 
cerkve Sv. Pankracija z dne 26. aprila 1967, ker je prehajanje 
meje na tem mestu vključeno v ta sporazum. 

Sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po izme- 
njavi obvestil med pogodbenicama, da so njuni notranje- 
pravni pogoji za začetek veljavnosti izpolnjeni. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah sporazum ratificira Državni zbor Republike Slove- 
nije. 

Ratifikacija sporazuma ne narekuje izdaje novih ali spre- 
membe obstoječih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma bo potrebno zagotoviti nekaj dodat- 
nih finančnih sredstev (table na prehodih). 

BELEŽKE: 
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POSLANSKA VPRAŠANJA 

O vleki ladij v Luki Koper 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je Vlado Republike Slove- 
nije vprašal: 

Zakaj ni bila realizirana odločba Carinarnice Koper o plačilu 
carinskih dajatev In davka za vlačilca ALTAIR in SMJELI, 
izdana dne 31. 12. 1993, in kaj je bilo storjenega v zvezi 
s prijavo carinskega prekrška, ki jo je podala odvetnica ga. 
Sigrid Pogačar Plrnat? 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

1. Carinarnica Koper je dne 31.12. 1993 izdala odločbo št. 02- 
02 Up/1-1664/1, s katero je na podlagi 2. odstavka 249. člena 
Carinskega zakona (Ur. list SFRJ št. 10/76, 36/79, 52/79,12/82, 
61/82, 7/84, 25/85, 38/86, 28/88, 40/88, 70/89, 21/90) naložila 
podjetju Brodospas, d.o.o., iz Kopra, Vojkovo nabrežje 38, 
plačilo carinskih dajatev in prometnega davka, skupaj 
19,615.021,00 SIT. 

Podjetje Brodospas, Koper, se je na odločbo v zakonitem 
roku pritožilo na Republiško carinsko upravo kot pritožbeno 
instanco, ki je zaradi preobremenjenosti, s čimer ste bili že 
večkrat seznanjeni, o pritožbi odločila šele 29. 1. 1995. 
Z odločbo št. 02-Up/ll-232/94, z dne 29. 1. 1995, je Carinska 
uprava Republike Slovenije odpravila odločbo Carinarnice 
Koper, št. 02-02/1-1664, z dne 31. 12. 1993, in zadevo vrnila 
Carinarnici Koper v ponovni postopek in odločitev. 

Carinarnica Koper je o zadevi ponovno odločala in upoštevaje 
odločbo Carinske uprave Republike Slovenije izdala dve 
odločbi, in sicer: 

Odločbo št. 02-02 Up/1-1664/1, z dne 27. 2. 1995, s katero se 
nalaga podjetju Brodospas, d.o.o., Koper plačilo skupaj 
2,727.632,00 SIT carinskih dajatev in prometnega davka; 
odločbo št. 02-02 Up/l-303, z dne 16.3.1995 s katero se nalaga 
podjetju Brodospas p.o., Split, Republika Hrvatska plačilo 
skupaj 9,971.742,00 SIT carinskih dajatev in prometnega 
davka. 

Na odločbo Carinarnice Koper št. 02-02 Up/1-1664/1^ dne 27. 
2. 1995, se je podjetje Brodospas, d.o.o., Koper, v zakonitem 
roku pritožilo, na odločbo iste carinarnice št. 02-02 Up/l-303, 
z dne 16. 3. 1995, pa prav tako v zakonitem roku podjetje 
Brodospas, p.o., Split, tako da nobena odločba ni pravno- 
močna. 

Ker odločba Carinarnice Koper št. 02-02 Up/1-1664, z dne 31. 
12. 1993, ni izvršljiva v smislu 2 odstavka 270. člena Zakona 
o upravnem postopku (Ur. list SFRJ št. 47/86...), je carinar- 
nica tudi ni mogla realizirati. 

Odločbi št. 1664 in št. 303 se nanašata na dajatve, ki so 
nastale do realizacije pogodbe o tujem vlaganju to je do 12. 
06. 1993. 

2. Prijava odvetnice ga Sigrid Pogačar-Pirnat z dne 15. 6. 
1993 se nanaša na prijavo o neopravljenem začasnem uvozu 
plovila in predpostavlja, da je vse blago, ki se je nahajalo na 
carinskem območju Republike Slovenije v lasti tujih oseb ob 
uvedbi carinskega območja Slovenije, to je 8. 10. 1991, 
postalo carinsko blago. 

Obravnavani vlačilci so opravljali svojo dejavnost v Luki 
Koper že pred vzpostavitvijo carinskega območja Slovenije in 
so svojo dejavnost samo nadaljevali kot z blagom, ki se 
vseskozi nahaja na carinskem območju. 

Res pa je. da bi moralo podjetje Brodospas Split urediti status 
svojih vlačilcev v Sloveniji v skladu z veljavno zakonodajo 
v Sloveniji, ki je urejala opravljanje gospodarske dejavnosti. 
Ker tega ni storilo, je Carinarnica Koper izdala dne 31. 12. 
1993 odločbo št. 02-02 Up/1-1664/93, s katero je obračunala 
carinske dajatve in prometni davek. Urgenca odvetnice ga. 
Sigrid Pogačar-Pirnat z dne 22. 9. 1993 se nanaša na isto 
problematiko, in sicer začasen uvoz vlačilcev in ne vsebuje 
novih dokazov. 

Dne 22. 8. 1994 je podjetje SPAICK - VLAČILCI, d.o.o., iz 
Kopra vložilo prijavo prekrška, v kateri predlaga, da carinar- 
nica Koper opravi naknadno kontrolo po 274. členu Carin- 
skega zakona, ker gre za uporabo blaga v nasprotju s 30. 
b členom Carinskega zakona. Dne 23. 2. 1995 pa je isto 
podjetje vložilo še eno prijavo prekrška, v kateri navaja, da je 
bilo podjetje Brodospas, d.o.o, Koper, na podlagi neresničnih 
navedb v listinah, priloženih k Carinski deklaraciji 2362, z dne 
12. 6. 1993, oproščeno carinskih dajatev in prometnega davka 
in da je prijavilo v UCD lažno vrednost blaga, s čimer je storilo 
prekršek po 1. točki 1. odstavka 369. čleria Carinskega za- 
kona. 
Po 369. členu Carinskega zakona stori prekršek pravna 
oseba, ki v dokumentih, ki se prilagajo carinski deklaraciji, 
označi drugo kakovost, vrsto, količino, vrednost in poreklo 
blaga oziroma na drug način omogoči netočno prijavljanje 
blaga pri prehodu carine in drugih uvoznih davščin, ali 
z namenom, da jih plača v manjšem znesku (16. člen, četrti 
odstavek 254. člena in 255. člen CZ). 
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Blago je bilo ocarinjeno in oproščeno carinskih dajatev ter 
prometnega davka v skladu z namenom, ki ga je izkazal 
uvoznik z odločbo Ministrstva za ekonomske odnose in raz- 
voj, št. 922-75-02/93-513-895, z dne 1. 6. 1993 in potrdilom 
istega ministrstva, št. 922-75-04/93, z dne 1. 6. 1993. 

Kadar se zahteva carinska oprostitev po Carinskem zakonu, 
morajo carinski organi upoštevati namen uporabe blaga, ki se 
dokazuje s posameznimi potrdili in dovoljenji, ki so predpi- 
sani v Pravilniku o postopku za uveljavljanje pravice do carin- 
ske oprostitve (Ur. list 51/93, 54/93, 52/94). V 34. členu omenje- 
nega pravilnika je predpisano, da mora upravičenec do ugod- 
nosti iz 30. b člena Carinskega zakona predložiti pristojni 
carinarnici ob carinjenju poleg ostalih dokumentov potrdilo 
Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj, da so izpolnjeni 
pogoji iz prvega odstavka 30. b člena Carinskega zakona, in 
specifikacijo opreme po tarifnih številkah in tarifnih oznakah 
Carinske tarife, ki jo potrdi navedeno ministrstvo. 

Carinarnica ni uvedla prekrškovnega postopka, saj obveznik 
v deklaraciji ni navajal neresničnih podatkov oziroma prilagal 
listin z neresničnimi podatki. Vse izjave in podatki, ki se 
nanašajo na oprostitev, izhajajo iz pravnomočne odločbe in 
potrdila Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj in teme- 
ljijo na zakonitem aktu državnega organa. 

Carinarnica Koper je na podlagi prijave o prekršku z dne 22.8. 
1994 opravila tudi naknadno kontrolo po 274. členu Carin- 
skega zakona, vendar ni ugotovila, da bi se blago uporabljalo 
v nasprotju s 3. in 4. odstavkom 30. b člena Carinskega 
zakona — ugotovitve zapisnika Carinarnice Koper št. 03-02/ 
3247/1, z dne 8. 9. 1994. 

V postopku kontrole pa je bilo ugotovljeno, da ni mogoče 
obračunati in plačati carinskih dajatev, saj uporabnik blaga 
ne uporablja v nasprotju s 3. in 4. odstavkom 30. b člena 
Carinskega zakona. 

Na podlagi iste prijave je Carinarnica Koper tudi določila 
komisijo, ki je ponovno preverila vrednost vlačilcev in ugoto- 
vila, da je bilo blago prijavljeno v UCD 2362 z dne 12. 6. 1993 
po dveh proforma fakturah, ki ne predstavljata transakcijske 
vrednosti v smislu 34. člena Carinskega zakona. Pri tujem 
vlaganju ne gre za prodajo blaga, zato ni mogoče uporabiti 
34. člena Carinskega zakona. Vrednosti po proforma fakturah 
Brodospas Split št. 1 in 2 z dne 7. 6. 1993 predstavljata 
knjigovodske vrednosti vlačilcev po knjigovodstvu Brodospas 
Split na dan 1.1.1993. Komisija je ob upoštevanju določb 35. 
do 45. člena Carinskega zakona ugotovila, da ne gre za lažno 
vrednost blaga, ampak da je vrednost vlačilcev celo manjša 
od prijavljene vrednosti, s čimer niso kršeni carinski predpisi. 

Carinska uprava se je za podatke o realni vrednosti vlačilcev 
obrnila tudi na podjetje Spaick - Vlačilci, ki razpolaga z neka- 
terimi podatki o cenah enakih vlačilcev, vendar podjetje 
podatkov iz določenih razlogov ni pripravljeno posredovati 
tukajšnji upravi. 

Ker se v prijavi prekrška SPAICK-VLAČILCI, d. o. o., napotuje 
carinske organe na odvzem blaga po 383. členu Carinskega 
zakona poudarjamo: 

Da bi se neko dejanje okvalificiralo kot prekršek, mora biti 
podana krivda oziroma zavestno protipravno dejanje. 
Postopki zoper podjetja Brodospas pa izhajajo iz nepravočas- 
nega statusnega urejanja vlačilcev, ki so se nahajali v Slove- 
niji ob vzpostavitvi carinskega območja Slovenije in ekonom- 
skega interesa Luke Koper ter države Slovenije v času po 
osamosvojitvi. 

Priloge: 
prijava prekrška z dne 15. 6. 1993 odvetnice Sigrid Pogačar- 
-Pirnat 
prijava nezakonitega postopanja z dne 22. 9. 1993 
odvetnice Sigrid Pogačar-Pirnat 
odgovor direktorja RCU odvetnici Sigrid Pogačar-Pirnat 
OPOMBA: priloge so na voljo v Glavni pisarni državnega 
zbora Republike Slovenije. 

O vračanju gozdov Cerkvi 

DANICA SIMŠIČ, poslanka DS, je 28. 2.1995 Vladi Republike 
Slovenije postavila poslanska vprašanja, pobudo in 29. 3. 
1995 še dopolnilno vprašanje o vračanju gozdov Cerkvi: 

V zadnjem času - ali bolje rečeno — že dalj časa, v zadnjem 
pa še posebej, se v slovenski javnosti vrstijo najrazličnejši 
odzivi ob dejstvu, da država vrača gozdove Cerkvi. 

Zato me v zvezi s tem zanima: 

1. Ali obstajajo dejansko pravne podlage za vse zahteve 
Cerkvi po vrnitvi oziroma ali je mogoče s pravnega vidika 
zahteve po posameznih gozdnih kompleksih (npr. savinjski 
gozdovi in blejsko-bohinjski gozdovi (Jelovica, Pokljuka, 
Mežaklja)) enako utemeljiti? In če jih ni mogoče, kakšne so 
razlike? 

2. Ali zahteva Cerkve po vrnitvi blejsko-bohinjskih gozdov 
(Pokljuka, Mežaklja, Jelovica) temelji na konkordatu med 
Vatikanom in Kraljevino Jugoslavijo, ki nikoli ni bil podpisan 
oziroma ratificiran? 

3. Ali je bila glede na morebitno neveljavnost konkordata in 
s tem povezanih nadaljnjih postopkih pred začetkom vrača- 
nja gozdov Cerkvi narejena analiza/ekspertiza pravnega 
stanja? 

Če je odgovor »ne, ni bila«, dajem Vladi RS pobudo in 
zahtevo, da to stori najkasneje do konca marca letos. 

Hkrati predlagam, da vsi postopki vračanja gozdov Cerkvi 
do zaključka analize pravnega stanja mirujejo? 

Če je potrebno, Vam lahko izročim tudi seznam dokumen- 
tov, ki dokazujejo lastništvo oziroma nelastništvo Cerkve 
nad gozdovi, ki se ji zdaj vračajo in ki ste oziroma so ga vsi 
pristojni dobili že pred in med sprejemom zakona o denaci- 
onalizaciji (29. novembra 1991, Uradni list RS, št. 27/91). 
Nazadnje Vam (tedanjemu in sedanjemu predsedniku Vlade 
RS, podpredsednikom Vlade RS, ministru za kmetijstvo in 
gozdarstvo, ministru za pravosodje in upravo, prvakom Slo- 
venske ljudske stranke in Slovenskih krščanskih demokra- 
tom, pa tudi ljubljanskemu nadškofu in metropolitu dr. Aloj- 
ziju Šuštarju) jih je pred dvema letoma in pol poslal razisko- 
valec slovenske zgodovine, eden najpomembnejših sloven- 
skih zgodovinarjev, akademik prof. dr. Bogo Grafenauer, pa 
se Vam na njegovo pismo ni zdelo vredno niti resno odgovo- 
riti, kaj šele kaj storiti? 

Pričakujem pisni odgovor v poslovniškem roku mesec dni, 
vključno z zahtevano analizo pravnega stanja in zamrzni- 
tvijo postopkov. 

Dopolnilno poslansko vprašanje: 

»Danes mineva natanko mesec in dan, kar sem Vladi zasta- 
vila vprašanje, ali je bila pred postopkom vračanja gozdov 
rimokatoliški cerkvi narejena ekspertiza pravnega stanja. 
Odgovora seveda še nisem dobila. Tudi pojasnila, zakaj ne, 
ne. To pač kaže na določen odnos Vlade do tega vprašanja, 
ki ga očitno ne želi javno razgrniti. 

Glede na to, da pa upam, da se odgovor vendarle pripravlja, 
vprašanje dopolnjujem z naslednjo vsebino: 

Koliko nepremičnin je bilo doslej vrnjenih v nasprotju z 19. 
členom zakona o denacionalizaciji, kajti v tem členu je 
v točki 1 zapisano, da nepremičnine ni mogoče vrniti, če 
služi rifopravljanje dejavnosti državnih organov ali iz dejav- 
nosti s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture 
oziroma drugih javnih služb? 

Prosim za spisek teh nepremičnin, ki vsaj po poročilih 
v sredstvih javnega obveščanja ne bo ravno skromen.« 
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Vlada Republike Slovenije ji je odgovorila: 

Denacionalizacija premoženja, ki je bilo podržavljeno s pred- 
pisi, navedenimi v Zakonu o denacionalizaciji, ki ga je sprejela 
Skupščina Republike Slovenije dne 24. 10. 1991 in 20. 11. 
1991 (Ur. I. RS, št. 27/91), poteka po določilih tega zakona. 
Zakon o denacionalizaciji ureja tudi pravico do vrnitve premo- 
ženja cerkvam in drugim verskim skupnostim (člen 14., 15. 
ipd.). 

K podvprašanju pod 1: 

Zahtevki Cerkve temeljijo na lastninskem stanju glede nepre- 
mičnin, kot ga izkazujejo zemljiške knjige na dan 6. 4. 1941. 
Nacionalizacija cerkvene lastnine je bila izvršena na podlagi 
lastninskega stanja v zemljiških knjigah. 

K podvprašanju pod 2 in 3: 

Premoženje Kranjskega verskega zaklada je država Kraljevina 
Jugoslavija prenesla v last Ljubljanske škofije. To je bilo 
izvršeno s Finančnim zakonom za leto 1939/40 (Službene 
novine Kraljevine Jugoslavije, št. 74-XXI z dne 1. 4. 1939), ki je 
pooblastil pravosodnega ministra, da izda uredbo z zakonsko 
močjo o prenosu premoženja verskih zakladov katoliške 
cerkve v last in upravo katoliške cerkve. Pravosodni minister 
Kraljevine Jugoslavije je izdal tako uredbo (Službene novine 
Kraljevine Jugoslavije, št. 100-XXX z dne 4. 5. 1939). Člen 10. 
navedene uredbe izrecno določa, da se »Kranjski verski 
zaklad« izroča v last in upravo samo Ljubljanski škofiji. Ta je 
torej postala lastnica omenjenega premoženja, v katerega 
spadajo tudi blejsko-bohinjski gozdovi (Jelovica, Pokljuka, 
Mežaklja), na podlagi zakona. 

Konkordat med Svetim sedežem in Kraljevino Jugoslavijo ni 
bil veljavno sklenjen glede na to, da s strani Kraljevine Jugo- 
slavije ni bil nikoli ratificiran. Konkordat z ozirom na to pravno 
'ormalno ni bil temelj za prenos lastninske pravice od države 
na Ljubljansko škfijo. 

Glede na zgodovinska in pravnozgodovinska dejstva, kakršna 
izhajajo iz razpoložljivih zgodovinskih virov, so vprašanja 
pridobivanja, odtujevanja in ponovnega pridobivanja premo- 
ženja s strani Cerkve, pravnih razmerij med Cerkvijo in državo 
(predvsem Habsburško monarhijo in Kraljevino Jugoslavijo), 
za proučevanje zahtevna. Vlada bo v najkrajšem času poskr- 
bela za temeljito, vendar strnjeno analizo zgodovinskega raz- 
voja in problemov v zvezi s tem področjem ter bo na podlagi 
pridobljenih znanstvenih spoznanj oblikovala svoje stališče 
ter ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Odgovor na dopolnilno vprašanje: 

Pojasnjujemo, da na podlagi 1. točke 19. člena ni mogoče 
vrniti nepremičnine, če se uporablja za opravljanje dejavnosti 
s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture ozi- 
roma drugih javnih služb, pa bi bila s tem bistveno okrnjena 
niožnost za opravljanje teh dejavnosti, ker je ni mogoče 
nadomestiti z drugo nepremičnino ali bi bila nadomestitev 
povezana z nesorazmernimi stroški. Omejitev vračanja nepre- 
mičnin v naravi po napovedanem določilu torej ni absolutna, 
zato ni nujno, da je vsaka odločba, s katero se vrača pred- 
metno premoženje, nepravilna. Pristojni upravni oragan ugo- 
tavlja obstoj ali neobstoj omenjenih ovir v vsakem konkret- 
nem primeru posebej, pri čemer so zlasti pomembni argu- 
menti, ki jih navajajo državni organi oziroma druge javne 
službe, ki opravljajo navedene družbene dejavnosti. O pravil- 
nosti oziroma zakonitosti odločb odločajo pristojni organi 
druge stopnje in Vrhovno sodišče Slovenije, če je sprožen 
upravni spor. 

6e bi želeli na postavljeno poslansko vprašanje odgovoriti 
v celoti, bi to pomenilo, da bi bilo treba vsebinsko pregledati 
približno 14.000 upravnih odločb, izdanih pri upravnih orga- 
nih I. stopnje, in približno 2.500 odločb pritožbenih upravnih 
organov. Iz evidenc, ki jih morajo voditi pristojni organi, 
namreč ni razvidno, v koliko primerih je bila ovira iz 1. točke 

19. člena v postopku denacionalizacije sploh uveljavljana, 
v koliko primerih je bila ta ovira z odločbo o denacionalizaciji 
upoštevana, v koliko primerih ni bila upoštevana in koliko od 
teh odločb je pravnomočnih. 

Za pripravo popolnega seznama vrnjenih nepremičnin iz 1. 
točke 19. člena pa bi bil potreben vpogled v približno 10.000 
odločb prvostopnih upravnih organov (toliko je bilo namreč 
na I. stopnji izdanih odločb, s katerimi se je zahtevi za denaci- 
onalizacijo ugodilo). To delo pa bi bilo toliko bolj zamudno, 
ker tovrstno pravno ustrezno stanje ni razvidno iz izreka 
odločbe, temveč šele iz obrazložitve. 

Za tiste nepremičnine, za katere so morala posamezna, 
resorno pristojna ministrstva v konkretnih primerih pripraviti 
utemeljitve za oblikovanje izjave volje Vlade Republike Slove- 
nije v postopku denacionalizacije, pa pojasnjujemo, da je 
Komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in admini- 
strativne zadeve do zdaj na podlagi predlogov resornih orga- 
nov skoraj brez izjeme uveljavljala ovire, ki jih omogoča 19. 
člen Zakona o denacionalizaciji. Seveda pa komisija v kon- 
kretnih zadevah ne odloča, temveč daje le izjave volje v imenu 
zavezane stranke, to je Republike Slovenije. 

V dosedanjih postopkih je komisija v enem primeru z upravi- 
čencem sklenila poravnavo. Ta je že pravnomočna in na njeni 
podlagi je upravičenec dobil v last, kasneje pa bo dobil tudi 
v posest dijaški dom na Taboru 12 v Ljubljani. Pri vračanju 
elektrarne Majdič v Kranju pa je komisija sprejela izjavo volje, 
na podlagi katere se del elektrarne Majdič vrne upravičencem 
v last in posest. Ta zadeva še ni pravnomočna. V obeh prime- 
rih je bila odločitev komisije sprejeta na podlagi ugotovitve 
resornega organa, da z vrnitvijo nepremičnine v last in posest 
ne bo bistveno okrnjena dejavnost vzgoje in izobraževanja 
oziroma dejavnost javne službe v elektrogospodarstvu. To 
torej pomeni, da odločitev o delnem vračilu tudi v teh dveh 
primerih ni bila sprejeta v nasprotju z 19. členom Zakona 
o denacionalizaciji. 

V preostalih primerih pa kljub uveljavljanju ovir iz 19. člena 
Zakona o denacionalizaciji še ni bila izdana nobena pravno- 
močna odločba, s katero bi se nepremičnina vrnila upravi- 
čencu. 

Pripominjamo, da zgoraj navedeno ne zajema vseh nepremič- 
nin, na katere se nanaša 1. točka 19. člena, saj Vlada Repu- 
blike Slovenije ni bila pristojna za izjave volje v vseh v zakonu 
naštetih primerih. Med premoženje iz te določbe ZDEN 
namreč sodi tudi premoženje nekdanjih občin in javnih služb 
s področja družbenih dejavnosti in negospodarstva (šole, 
zdravstveni domovi, muzeji, galerije itd.). 

Vlada RS ji je pripravila odgovor: 

Poslanka Danica Simšič je 12. aprila 1995 28. 2. 1995 postavila 
Vladi Republike Slovenije poslansko vprašanje, koliko nepre; 
mičnin je bilo vrnjenih v nasprotju z 19. členom zakona 
o denacionalizaciji, glede na to da je v 1. točki 19. člena 
zapisano, da nepremičnine ni mogoče vrniti, če se uporablja 
za opravljanje dejavnosti državnih organov ali dejavnosti 
s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, kulture ozi- 
roma drugih javnih služb. 

V zvezi z navedenim vprašanjem opozarjamo, da je v nadalje- 
vanju 1. točke 19. člena ZDEN zapisano tudi, da bi bila 
z vrnitvijo nepremičnine bistveno okrnjena možnost za oprav- 
ljanje teh dejavnosti, ker je ni mogoče nadomestiti z drugo 
nepremičnino ali bi bila nadomestitev povezana z nesoraz- 
mernimi stroški. 

V praksi nam predvsem drugi del prve alinee navedenega 
člena povzroča velike težave. Pred upravnimi organi nikakor 
ne moremo dokazati, da nepremičnine ne moremo nadome- 
stiti z drugo nepremičnino in da so stroški take nadomestitve 
nesorazmerno visoki. Upravni organi v postopkih denaciona- 
lizacije največkrat ugotovijo, da je na trgu na razpolago dovolj 
poslovnih prostorov in da Republika Slovenija lahko plača 
tržno najemnino ter preseli upravne organe na drugo lokacijo, 
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kar pa pomeni le enkraten stroške, ki pa nikakor ni nesoraz- 
meren, in nadomestitev dosedanjega poslovnega prostora za 
državo ni nesorazmerni strošek, prav tako pa tudi plačilo 
najemnine ne. 

Tako je Republika Slovenija v postopkih denacionalizacije 
vrnila poslovne prostore na Vrtači 11 v Ljubljani, za katere 
zdaj plačuje najemnino približno 12.000 DEM mesečno, 
v kratkem pa bo izdana odločba tudi za vračilo stavbe Barjan- 
ska 3 v Ljubljani, ter Vile Tacen, za katero je bila sklenjena 
menialna pogodba in se zanjo dokazuje, da je bila sklenjena 
na podlagi sile, grožnje ali zvijače, kljub temu da je upraviče- 

nec dobil v zameno vilo v Rožni dolini v Ljubljani, ki pa po 
dosedanjih cenitvah ne dosega 30% vrednosti Vile Tacen, 
tako da bo po naših predvidevanjih upravičenec dobil vrnjeno 
Vilo Tacen, obdržal pa bo tudi vilo v Rožni dolini, kar mu 
dovoljujejo določbe Zakona o denacionalizaciji. 

Na podlagi določb Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij, 
kjer so bile sodbe vojaških sodišč na zahtevo dedičev ali 
javnih tožilstev odpravljene ali je bil postopek ustavljen, pa 
predvidevamo, da bo morala Republika Slovenija vrniti še 
poslovno stavbo na Levstikovi 10 v Ljubljani in več stanovanj- 
skih hiš. 

Izdaja Državni zbor Republike Sloveniie - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana, šubičeva 4. telelon (061) 12 61-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopis"" 
in revij p o . Dunaiska 5. Ljubljana - Cena izvoda 210 tolarjev (brez poštnine) - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zW 
Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve telefon (061) 1761-215 ali 12 61-222 (215). številka faksa (061) 12 58-173. 
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