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Akt o 

ODREDITVI PARLAMENTARNE PREISKAVE 0 

OKOLIŠČINAH IN POSLEDICAH VOHUNSKE AFERE, 

V KATERO STA VPLETENA DVA DELAVCA 

MINISTRSTVA ZA OBRAMBO REPUBLIKE 

SLOVENIJE, KI SO JU V JANUARJU 1998 NA 

OZEMLJU REPUBLIKE HRVAŠKE PRIJELI 

PRISTOJNI ORGANI TE DRŽAVE, O ODGOVORNOSTI 

NOSILCEV JAVNIH FUNKCIJ ZA TO AFERO TER O 

MOREBITNI POTREBI, DA DRŽAVNI ZBOR 

SPREJME TUDI DRUGE ODLOČITVE IZ NJEGOVE 

USTAVNE PRISTOJNOSTI 

- EPA 428 -II- 

DRŽAVNI SVET 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10.3.1998, 
na podlagi pete alinee prvega odstavka 97. člena ustave in 
drugega odstavka 44. člena poslovnika državnega sveta 
(Uradni list RS št. 44/93) sprejel z a h t e v o, da naj državni 
zbor v skladu s 93. členom ustave, 1. členom zakona o 
parlamentarni preiskavi (Uradni list RS št. 63/93) in drugega 
odstavka 1. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi (Uradni 
list RS št. 63/93) odredi parlamentarno preiskavo o okoliščinah 
in posledicah vohunske atere, v katero sta vpletena dva 
delavca Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki so ju v 
januarju 1998 na ozemlju Republike Hrvaške prijeli pristojni 
organi te države, o odgovornosti nosilcev javnih funkcij za to 
afero ter o morebitni potrebi, da državni zbor sprejme tudi 

druge odločitve in njegove ustavne pristojnosti, ki jo pošilja v 
prilogi. 

Za poročevalca na seji državnega zbora in njegovih delovnih 
teles je bil določen državni svetnik dr. Vladimir Korun. 

Prosi, da se državni svet In poročevalca dr. Vladlmlrja 
Koruna obvesti en dan pred obravnavo točke na seji 
državnega zbora. 

Na podlagi 2. odstavka 253. člena poslovnika državnega zbora 
prosi, da se ga obvesti o odločitvah državnega zbora v zvezi 
z zahtevo državnega sveta. 

Predsednik 
Tone Hrovat, l.r. 
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DRŽAVNI SVET 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 020-02/93-38/11 
Ljubljana, 25. 2.1998 

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji, dne 10. 3.1998, na 
podlagi pete alinee prvega odstavka 97. člena ustave in drugega 
odstavka 44. člena poslovnika državnega sveta (Uradni list RS 
št. 44/93) sprejel 

ZAHTEVO, 

da naj državni zbor v skladu s 93. členom ustave, 1. členom 
zakona o parlamentarni preiskavi (Uradni list RS št. 63/93) in 
drugega odstavka 1. člena poslovnika o parlamentarni preiskavi 
(Uradni list RS št. 63/93) odredi parlamentarno preiskavo o 
okoliščinah in posledicah vohunske afere, v katero sta vpletena 
dva delavca Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, ki so ju 
v januarju 1998 na ozemlju Republike Hrvaške prijeli pristojni 
organi te države, o odgovornosti nosilcev javnih funkcij za to 
afero ter o morebitni potrebi, da državni zbor sprejme tudi druge 
odločitve in njegove ustavne pristojnosti. 

1. Namen preiskave je: 

- da se raziščejo vse okoliščine, dejstva ter moralne in materialne 
posledice, ki so nastale za slovensko državo z vohunsko afero, 
v katero sta vpletena dva delavca Ministrstva za obrambo 
Republike Slovenije, ki so ju v januarju 1998 na ozemlju 
Republike Hrvaške prijeli pristojni organi te države, in 

- da se na podlagi ugotovljenih dejstev o tej aferi ugotovi, ali je 
podana podlaga za odločanje državnega zbora o politični 
odgovornosti nosilcev javnih funkcij in ali je podana podlaga za 
morebitne druge odločitve iz njegove ustavne pristojnosti. 

2. Preiskava je javnega pomena oziroma je v javnem interesu 
zaradi: 

- velike moralne škode, ki je bila nedvomno s to afero storjena 
slovenski državi, saj lahko bistveno poslabša pogajalsko pozicijo 
Slovenije pri razreševanju odprtih vprašanj z Republiko Hrvaško 
in ima s tem lahko posredno dalekosežne posledice za 
slovensko državo, in 

- velike materialne škode, do katere je že prišlo zaradi zaplembe 
zelo drage specialne opreme Ministrstva za obrambo Republike 
Slovenije s strani pristojnih organov Republike Hrvaške, in ki bo 
nedvomno še nastala zaradi sprememb v slovenskem 
obrambnem informacijskem sistemu, ki bodo nujna posledica 
navedene vohunske afere. 

3. V skladu s prvim odstavkom 5. člena poslovnika o parlamentarni 
preiskavi naj državni zbor odredi posebno preiskovalno 
komisijo. 

4. Po končani preiskavi, vendar najkasneje v treh mesecih, naj 
preiskovalna komisija državnemu zboru in državnemu svetu 
predloži pisno poročilo, ki bo vsebovalo opis poteka postopka, 
dokazila, pričevanja, ugotovitve preiskave ter predloge 
sklepov, ki naj jih v skladu s svojimi pristojnostmi sprejme 
državni zbor. 

5. V skladu z zadnjim odstavkom 2. člena poslovnika o 
parlamentarni preiskavi državni svet določa za svojega 
predstavnika pri obravnavi zahteve na seji državnega zbora 
državnega svetnika dr. Vladimirja Koruna. 

Utemeljitev: 

Državni svet meni, da je navedena vohunska afera Republiki 
Sloveniji in njenim državljanom povzročila ogromno nepopravljive 
moralne škode, prav tako pa tudi veliko materialno škodo. 

Velika moralna škoda je nedvomno v tem, da je navedena 
vohunska afera močno prizadela ugled slovenske države, njenih 
organov in državljanov. Državni svet pri tem posebej poudarja, 
da lahko navedena vohunska afera bistveno poslabša pogajalsko 
pozicijo slovenske države pri razreševanju odprtih vprašanj z 
Republiko Hrvaško, kar ima lahko posredno za Slovenijo 
dalekosežne posledice. 

Velika materialna škoda je že nastala zaradi zaplembe zelo drage 
specialne opreme Ministrstva za obrambo, poleg tega pa je 
utemeljeno pričakovati, da bo prišlo do velikih stroškov tudi zaradi 
potrebnih sprememb v obrambnem informacijskem sistemu, ki 
bodo zaradi navedene vohunske afere vsekakor nujne. 

Čeprav pristojna delovna telesa državnega zbora obravnavajo 
navedeno vohunsko afero in zahtevajo od vlade in Ministrstva za 
obrambo podatke in pojasnila o zadevi in čeprav je dosedanji 
minister za obrambo TitTurnšek ponudil odstop, s čimer je prevzel 
politično odgovornost za navedeno afero, državni svet meni, da 
je utemeljeno zaradi teže zadeve in težkih moralnih in materialnih 
posledic za slovensko državo ustanoviti posebno preiskovalno 
komisijo. Preiskovalna komisija namreč lahko z neposredno in 
smiselno uporabo institutov kazenskega postopka, kar ji omogoča 
zakon o parlamentarni preiskavi, temeljito razišče vse okoliščine 
in posledice navedene vohunske afere in na podlagi ugotovljenega 
dejanskega stanja lahko predlaga državnemu zboru, da sprejme 
odločitve o politični odgovornosti nosilcev javnih funkcij, pa tudi 
druge odločitve iz njegove ustavne pristojnosti, npr. spremembe 
in dopolnitve zakonodaje s področja obrambe. 

Za poročevalca je bil določen državni svetnik dr. Vladimir Korun. 

Predsednik 
Tone Hrovat, l.r. 
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Predlog zakona o 

OPROSTITVI DAVČNIH IN CARINSKIH 

DAJATEV OD SREDSTEV NAMENJENIH 

ODPRAVI POSLEDIC POTRESA APRILA 

1098 (Z0DCD98) 

- EPA 478 - II - hitri postopek 

Ivan Božič 
Benjamin Henigman 
Izidor Rejc 
Marijan Schiffrer 
Vincencij Demšar 
dr.Helena Hren - Vencelj 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika državnega zbora 
Republike Slovenije predlagajo poslanci Državnemu zboru 

-PREDLOG ZAKONA O OPROSTITVI DAVČNIH IN 
CARINSKIH DAJATEV OD SREDSTEV NAMENJENIH 
ODPRAVI POSLEDIC POTRESA APRILA 1998 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagajo, da Državni zbor predlog zakona 
obravnava po hitrem postopku, ker gre za odpravo posledic 
naravne nesreče. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bodo pri delu delovnih teles in Državnega zbora Republike 
Slovenije sodelovali spodaj podpisani vlagatelji zakona. 

t 
Ivan Bpžič, l.r. 

Benjamin Henigman, l.r. 
Izidor Rejc, l.r. 

Marijan Schiffrer, l.r. 
Vincencij Demšar, l.r. 

dr. Helena Hren - Vencelj, l.r. 

UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Področje varstva pred naravnimi nesrečami je v Republiki Sloveniji 
urejeno z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami 
(Uradni list RS št.64 /14.10.1994). 
Odpravo posledic naravnih nesreč pa ureja več specialnih 
zakonov, ki so bili sprejeti za odpravo posledic vsake nesreče 

posebej in sicer: 
- Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic suše 

v letu 1992(Ur.l.RS št.13/93), 
- Zakon o uporabi sredstev solidarnosti za odpravo posledic 

suše v kmetijstvu v letu 1993 (Ur.l.RS št.65/93), 
- Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše v 

kmetijstvu v letu 1993 (Ur.l.RS Št.12/94), 
- Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s 

poplavo in točo v juniju in juliju 1994 (Ur.l.RS št.69/94), 
- Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja s 
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poplavo, točo in burjo v letu 1995 (Ur.l. RS št.74/95), 
in Zakon o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic plazenja 
tal v letih 1995 in 1996 ter za odpravo posledic neurja v letu 
1996 (Ur.l. RS Št. 59/96). 

Vsi ti zakgni pa urejajo le način dodelitve in porabe proračunskih 
sredstev, ki pa kot vemo ne zadostujejo v celoti za odpravo 
posledic nesreč. 

i 
Naknadno in specialno oblikovanje določb ob vsaki katastrofi ni 
racionalno in pomeni zavlačevanje nujne hitre pomoči, kar se je 
pokazalo v primeru potresa v Posočju 12. aprila letos, ko je npr. 
ponujena pomoč iz tujine še vedno na meji, ker ni zakonske 
podlage za oprostitev carin in drugih dajatev. 
Poleg tega je nujno določiti v enem zakonu oprostitev dajatev od 
solidarnostnih prispevkov tako pravnih kot fizičnih oseb in tudi za 
darovalce iz tujine. 
Trenutno je po razlagi Ministrstva za finance možno kot oprostitev 
dohodnine uporabljati 5 alinejo 4. točke 19. člena Zakona o 
dohodnini (Ur.l. RS,št.71/93, popr. 2/94,2/95, 7/95 ,14/96, 18/96, 
44/96, 68/96 in 82/97), ki nejasno določa, da se ne plačuje davek 
od osebnih prejemkov od: 
citiramo:- enkratne denarne pomoči po posebnih predpisih; 
Konkretnega posebnega predpisa, ki bi to urejal pa nimamo. Možno 
je to urediti v predlogu zakona o davku na dodano vrednost, v 
spremembah zakona o davku na dobiček pravnih oseb, v 
spremembah zakona o carinah itd., sprejemanje in veljavnost le- 
teh pa bo trajala predolgo. Potrebno je oprostitve urediti hitro, 
posebej za fizične in pravne osebe, pa najsi bodo to domače ali 
tuje, če so pripravljeni hitro prispevati za sanacijo posledic. 
Nesmiselno je, da bi od solidarnostne pomoči prizadeti plačevali 
davke, carine in druge pristojnosti državi, ker se s tem podvaja 
obdavčitev (pravne in fizične osebe plačujejo dajatve od dobička 
oz. prihodkov) in kar je bolj pomembno, zmanjša se obseg 
konkretne pomoči ponesrečenim oziroma prizadetim. 
V proceduri čaka na drugo obravnavo predlog Zakona o pogojih 
in načinu uporabe sredstev državne pomoči pri odpravi posledic 
naravnih nesreč (EPA 140 -II, POR. št. 18/), tudi ta vladni predlog 
zakona ureja uporabo sredstev državne pomoči. 
Iz dosedanje prakse je zato razvidno, da je nujno sprejeti zakon, 
ki bo urejal oprostitve dajatev za sredstva pomoči v primeru 
naravnih in drugih katastrof večjega obsega, opredelil pojem 
katastrofe in odpravil nesmiselno dvojno obdavčevanje sredstev 
ter uredil oprostitev carinskih dajatev za pomoč iz tujine, 
Kot primer celovitega reševanja odprave posledic navajamo 
avstrijski primer zakona, ki se nanaša na sklad, ki je ustanovljen 
za zbiranje hitre in učinkovite pomoči ob katastrofah (Katastro- 
phenfonsgesetz 1985, v veljavni obliki objavljeni 20.9.1994) 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Z zakonom želimo zagotoviti oprostitve davkov, pristojbin in 
carinskih dajatev za učinkovito in kvalitetno pomoč prizadetim v 
potresu aprila 1998. Odpraviti želimo nepotrebne birokratske in 
administrativne ovire, ki z dejanskimi potrebami prizadetih po 
hitrem reagiranju niso usklajene in preprečujejo ponujeno hitro in 
učinkovito pomoč in zbiranje potrebnih finančnin in materialnih 
sredstev za sanacijo posledic potresa. 
Z podvajanjem plačevanja dajatev se tudi zmanjšajo konkretna 
sredstva pomoči. 
Hkrati pa želimo preprečiti zlorabe in nenamensko porabo zbranih 

sredstev, zato v zakonu predpisujemo način evidence in 
poročanja o zbranih sredstvih in oprostitvah dajatev za ta 
sredstva. 

OCENA FINANČNIH SREDSTEV IN DRUGIH 
POSLEDIC ZAKONA 

Za izvajanje zakona niso potrebna dodatna proračunska sredstva, 
saj določa zbiranje in razdeljevanje sredstev pomoči in izvajanje 
zakona že ustanovljenim organizacijam in institucijam v okviru 
njihove dejavnosti. Zakon pa bo omogočil kvalitetnejšo in hitrejšo 
pomoč ob katastrofi. 

BESEDILO ZAKONA 

1. člen 

Ta zakon ureja oprostitve davčnih in carinskih dajatev od finančnih 
in materialnih sredstev solidarnostne pomoči, ki jih zbirajo in 
razdeljujejo ustrezne državne, mednarodne, lokalne ali zasebne 
institucije, ki so registrirane za tako dejavnost in državni organi, 
javnopravne ustanove ali lokalni organi in organizacije pristojne v 
okviru svoje dejavnosti za zbiranje in razdeljevanje pomoči. 

2.člen 

Šteje se, da gre za solidarno pomoč v obliki nepovratnih finančnih 
sredstev ali pomoči v materialu, če sredstva prispevajo domače 
ali tuje fizične ali pravne osebe, če so sredstva namenjena za 
odpravo posledic nastalih ob potresu aprila 1998. 

3.člen 

V primerih iz 2. člena so sredstva solidarne pomoči oproščena 
dajatev po zakonu o dohodnini in dajatev po carinskih predpisih. 
Pravnim osebam se prispevani znesek finančne ali materialne 
pomoči prizna kot odhodek. 
V primeru, ko gre za pomoč iz tujine se opravi carinski postopek 
po skrajšanem postopku. 
Oprostitev dajatev in carin se nanaša na finančna ali materialna 
sredstva namenjena odpravi posledic na javnih ali zasebnih 
objektih in zemljiščih. 

4.člen 

O zbranih in razdeljenih sredstvih so organi in institucije iz 1. 
člena dolžni obvestiti pristojne službe in urade za nadzor 
proračuna in vodenje plačilnega prometa, za davčne zavezance 
in druge zavezance pa davčno upravo. 
Institucije in organi iz 1. člena so dolžni za zbrana sredstva izdajati 
ustrezna potrdila. 
Ob zaključku zbiranja sredstev morajo pristojni organi in institucije 
izdelati zaključno poročilo o zbranih sredstvih in oprostitvah 
dajatev, pristojbin in carin ter ga predložiti v obravnavo državnemu 
zboru. 

5.člen 

Ta zakon prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Prvi člen zakona določa, da so sredstva solidarnostne pomoči, 
tako finančna kot materialna oproščena davkov, pristojbin in 
carinskih dajatev, če se zbirajo preko pristojnih organizacij in 
institucij ter organov za zbiranje in razdeljevanje pomoči, ki so 
določeni in registrirani po veljavnih predpisih in po tem zakonu. 

Drugi člen določa, da so sredstva nakazana od domačih ali tujih 
fizičnih ali pravnih oseb po tem zakonu nepovratna, namenjena 
odpravi posledic potresa aprila 1998 in zato oproščena dajatev in 
carin. 

V tretjem členu je določena oprostitev plačevanja dohodnine, 
kadar gre za sredstva za odpravo posledic potresa nakazana iz 
tujine pa tudi oprostitev carinskih dajatev ter poenostavitev 
formalnih carinskih postopkov. Ta člen tudi določa, da se sredstva 
lahko namenijo za odpravo posledic tako zasebnikom, fizičnim 

osebam, kot javnim ustanovam za odpravo posledid' potresa na 
objektih ali zemljiščih. Pravnim osebam se v višini darovanih 
finančnih ali materialnih sredstev prizna prispevek kot odhodek 
poslovanja. 

V četrtem členu pa je določena evidenca zbranih in razdeljenih 
sredstev ter oprostitev dajatev za ta sredstva, izdajanje potrdil 
za prejeta sredstva ter določena obveznost poročanja državnemu 
zboru. 

V petem členu je kot veljavnost zakona določen naslednji dan po 
objavi v uradnem listu. Glede na nujnost sprejetja takega zakona 
in glede na to, da ga bodo izvajale že uveljavljene institucije in 
organi po uveljavljenem postopku in predpisih, ni potreben daljši 
rok do pričetka veljavnosti zakona. 
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Predlog zakona o 

EKONOMSKIH CONAH (ZEC) 

- EPA 1187 - tretja obravnava 

SKUPINA POSLANCEV 

Na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega 
zbora (Ur.l. RS, št.40/93, 80/94, 3/95, 28/96) in v skladu s 
sklepom, ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na 
8. redni seji, dne 22.4.1998 pošiljajo podpisani poslanci v tretjo 
obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O EKONOMSKIH CONAH - (ZEC) - 
EPA 1187 

Glede na sklep, sprejet na 8. redni seji Državnega zbora, dne 
22.4.1998, ki pravi, da se tretja obravnava predloga zakona o 
ekonomskih conah opravi v skladu z drugim odstavkom 194. 

člena poslovnika Državnega zbora, predlagajo, da se predlog 
zakona obravnava na prvi naslednji seji Državnega zbora. 

Na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles bodo v 
skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije sodelovali predlagatelji. 

Tone ANDERLIČ, l.r. 
Rudolf MOGE, l.r. 

Boris SOVIČ, l.r. 
Aurelio JURI, l.r. 

Franc KANGLER, l.r. 
Anton PARTLJIČ, l.r. 

Mario GASPARINI, l.r. 
Štefan KLINC, l.r. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

l.člen (1. člen) 
(vsebina zakona) 

s tem zakonom se določajo pogoji in način ustanavljanja 
skonomskih con ter vrste dejavnosti in pogoji za njihovo 
opravljanje. 

Pogoji za opravljanje gospodarske dejavnosti v ekonomskih conah, 
določeni na podlagi tega zakona, so zagotovljeni do 1.1. 2009. 

2. člen (1.a člen) 
(pojem ekonomske cone) 

Ekonomska cona so funkcionalno povezani in ustrezno urejeni 
Poslovni prostori s pripadajočimi zunanjimi površinami, ki 
omogočajo opravljanje določene vrste gospodarske dejavnosti 
Pod posebnimi pogoji. 

Ekonomska cona je del carinskega območja Republike Slovenije, 
ki je ločen od preostalega carinskega območja, je označen ter 

ograjen in na katerem velja poseben carinski režim določen s 
tem zakonom. 

V ekonomski coni se šteje: 
a) da, glede plačila carine in drugih ukrepov trgovinske politike, 

carinsko blago ni na carinskem območju, vendar le pod 
pogojem, da to blago ni deklarirano za sprostitev v prost promet 
ali ni porabljeno ali uporabljeno drugače, kot pod pogoji in na 
način, kot ga določa ta zakon; 

b) kot da je domače blago, ki je zaradi nameravanega izvoza 
vnešeno v ekonomsko cono, izvoženo že v trenutku, ko je 
vnešeno v cono. 

II. USTANAVLJANJE IN ORGANIZACIJA 
EKONOMSKIH CON 

3. člen (3. člen) 
(ustanovitelj ekonomske cone) 

Ekonomsko cono lahko ustanovi ena ali več domačih pravnih 
oseb (v nadaljevanju: ustanovitelj). 
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Ustanovitelj zagotovi sredstva za ustanovitev in začetek dela 
ekonomske cone, ustrezne organizacijske, prostorske, ekološke, 
energetske, tehnične in druge pogoje za opravljanje dejavnosti v 
tej coni in sprejme akt o njeni ustanovitvi. 

Več ustanoviteljev sklene pogodbo o ustanovitvi ekonomske cone. 

4. člen (4. člen) 
(prostorski pogoji za ustanovitev ekonomske cone) 

Ekonomska cona se ustanovi na območju, kjer je pristanišče ali 
letališče, ki je odprto za mednarodni blagovni promet. 

Ustanovitev ekonomske cone mora biti v skladu s prostorskimi 
planskimi akti za območje, kjer cona leži. 

V upravičenih primerih je lahko ekonomska cona sestavljena iz 
več ločenih delov, vendar mora vsak od njih biti ograjen in ločen 
od preostalega območja. 

V ekonomski coni in vsakem njenem ločenem delu morajo biti 
zagotovljeni pogoji za izvajanje carinskega nadzora v skladu s 
tem zakonom in carinskimi predpisi. 

5. člen (5. člen) 
(akt o ustanovitvi ekonomske cone) 

Akt oziroma pogodba o ustanovitvi ekonomske cone vsebuje 
zlasti: 
1. firmo ustanovitelja ekonomske cone, 
2. ime ekonomske cone, 
3. območje ekonomske cone, 
4. dejavnosti, ki se bodo opravljale v ekonomski coni, 
5. določitev nosilca tehničnih, administrativnih in drugih 

organizacijskih poslov v zvezi z opravljanjem dejavnosti v 
ekonomski coni. 

6. člen (6. člen) 
(sprememba ekonomske cone) 

Vsaka večja sprememba območja ekonomske cone se obravnava 
po postopku za ustanovitev ekonomske cone. 

Za spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje: 
(a) prostorsko povečanje obsega že odobrene ekonomske cone, 
(b) sprememba ali dopolnitev lokacije ekonomske cone, 
(c) določitev novih dejavnosti, ki se bodo opravljale v že odobreni 

ekonomski coni, 
(d) pristop novega sopogodbenika kot soustanovitelja, 
(e) prevzem ekonomske cone s strani drugega ustanovitelja. 

7. člen (7. člen) 
(soglasje za ustanovitev ekonomske cone) 

K aktu oziroma pogodbi o ustanovitvi ekonomske cone iz 5. člena 
tega zakona daje Vlada Republike Slovenije soglasje. 

Vlada lahko izda predhodno soglasje za ustanovitev ekonomske 
cone na podlagi pisnega zahtevka ustanovitelja, ki mora vsebovati 
predvsem podatke o: 
1. vložniku zahtevka, 
2. dejavnostih, ki se bodo opravljale v ekonomski coni, 
3. lokaciji ekonomske cone, skupaj z uradnim izvlečkom iz 

prostorske dokumentacije, 
4. velikosti ekonomske cone, 
5. organizaciji in načinu poslovanja ekonomske cone, 
6. tehničnih in drugih pogojih za delo v ekonomski coni, 
7. načinu ureditve pogojev za delo carinskih organov v 

ekonomski coni. 

Zahtevku iz prejšnjega odstavka je treba priložiti vse dokumente, 
ki so potrebni za preverjanje podatkov, ki so navedeni v zahtevku 
in akt oziroma pogodbo o ustanovitvi ekonomske cone. 

Vlada odloči o zahtevku v 30 dneh od prejema popolnega zahtevka 
na podlagi mnenja ministrstev, pristojnih za ekonomske odnose s 
tujino, gospodarske dejavnosti in finance ter mnenja Carinske 
uprave Republike Slovenije o pogojih za izvajanje carinskega 
nadzora. 

Predhodnega soglasja Vlada ne more izdati, če: 
1. za območje, na katerem naj bi se ustanovila ekonomska cona, 

ni sprejet prostorski izvedbeni načrt, 
2. ni dokazan splošni ekonomski interes za ustanovitev 

ekonomske cone (nove gospodarske dejavnosti, nova 
razvojna podjetja, nova delovna mesta, ipd.), 

3. glede na predlagane rešitve ni mogoče zagotoviti carinskega 
nadzora v skladu z veljavno zakonodajo. 

V primeru vložitve zahtevka za spremembo soglasja iz drugega 
odstavka 6. člena tega zakona mora ustanovitelj cone poleg 
podatkov iz drugega odstavka tega člena zahtevku priložiti tudi 
podatke o dosedanjem poslovanju cone. V primeru iz točk (d) ali 
(e) drugega odstavka 6. člena tega zakona je treba zahtevku 
priložiti tudi podatke o novem pogodbeniku oziroma pravni osebi, 
ki prevzame cono kot nov ustanovitelj. 

8. člen (8. člen) 
(začetek dela v ekonomski coni) 

Ustanovitelj lahko začne z delom v ekonomski coni, ko Vlada 
izda predhodno sloglasje za ustanovitev ekonomske cone, pridobi 
uporabno dovoljenje v skladu z 9. členom tega zakona in pridobi 
odločbo Carinske uprave v skladu z 10. oziroma 12. členom tega 
zakona. 

9. člen (8a. člen) 
(pogoji za opravljanje gospodarske dejavnosti v 

ekonomski coni) 

Podlaga za ugotavljanje pogojev za opravljanje gospodarske 
dejavnosti v poslovnih prostorih ekonomske cone je uporabno 
dovoljenje, izdano v skladu s predpisi o graditvi objektov. 

Za opravljanje gospodarske dejavnosti v posameznem poslovnem 
objektu oziroma coni morajo biti izpolnjeni: 
1. minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na način in 

izvedbo ločitve in zavarovanja območja ekonomske cone ter 
način, izvebo in pogoje, pod katerimi poteka promet z 
območjem izven ekonomske cone; 

2. minimalni sanitarno zdravstveni pogoji, ki se nanašajo na 
poslovne prostore, napeljave, naprave in opremo v zgradbah 
in pogoje glede zunanjih površin ekonomske cone. 

Minimalne pogoje iz 1. točke prejšnjega odstavka predpiše minis- 
ter, pristojen za finance v soglasju z ministrom pristojnim za okolje 
in prostor, minimalne pogoje iz 2. točke prejšnjega odstavka pa 
predpiše minister, pristojen za zdravstvo v soglasju z ministrom, 
pristojnim za finance. 

Zahtevku za izdajo uporabnega dovoljenja je treba priložiti tudi 
odločbo Carinske uprave, s katero le-ta ugotovi, da so izpolnjeni 
pogoji za izvajanje carinskega nadzora v ekonomski coni. 

10. člen (8b. člen) 
(odločba Carinske uprave) 

Carinska uprava izda odločbo iz četrtega odstavka 9. člena tega 
zakona na podlagi zahtevka ustanovitelja ekonomske cone, če 
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so izpolnjeni pogoji za izvajanje carinskega nadzora v ekonomski 
coni ter zagotovljeni ustrezni prostori za delo carinskih organov v 
ekonomski coni. 

Carinska uprava opravi pregled objektov, ki zagotavljajo izvajanje 
carinskega nadzora v ekonomski coni v roku 30 dni od prejema 
popolnega zahtevka ustanovitelja. 

Carinska uprava v roku 8 dni po opravljenem pregledu izda 
zapisnik o ugotovitvah glede izpolnjevanja pogojev za carinski 
nadzor, v katerem določi tudi rok za morebitno odpravo 
pomanjkljivosti. Na podlagi zapisnika Carinska uprava izda 
odločbo, s katero ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za izvajanje 
carinskega nadzora v ekonomski coni ali zahtevku za izdajo 
odločbe ne ugodi. 

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba na 
ministrstvo, pristojno za finance. 

Ustanovitelj ekonomske cone je prisoten pri pregledu poslovnih 
prostorov ekonomske cone. 

11. člen (8c. člen) 
(vsebina odločbe Carinske uprave) 

Odločba iz prejšnjega člena mora vsebovati predvsem podatke 
o: 
1. ustanovitelju ekonomske cone, 
2. soglasju Vlade, 
3. dejavnostih, na katere se odločba nanaša, 
4. obveznostih ustanovitelja glede carinskega nadzora v 

ekonomski coni in 
5. pogojih, ki jih mora ustanovitelj zagotavljati za delo carinske 

službe v ekonomski coni. 

12. člen (8d. člen) 
(sprememba odločbe) 

Postopek za spremembo odločbe Carinske uprave se izpelje v 
skladu z 10. členom tega zakona tudi, kadar hoče ustanovitelj 
cone: 
1- prostorsko povečati obseg že odobrene ekonomske cone, 
2. spremeniti ali dopolniti lokacijo ekonomske cone, 
3- določiti nove dejavnosti, ki se bodo opravljale v že odobreni 

ekonomski coni. 

V primerih iz prejšnjega odstavka mora ustanovitelj cone zahtevku 
za spremembo dovoljenja priložiti tudi podatke o dosedanjem 
poslovanju cone. 

Kadar k pogodbi ali drugemu aktu o ustanovitvi ekonomske cone 
Pristopi nov pogodbenik kot soustanovitelj ali ekonomsko cono 
Prevzame drug ustanovitelj, mora dosedanji ustanovitelj o 
spremembi v petnajstih dneh po sklenitvi pogodbe obvestiti 
Carinsko upravo. Obvestilu je treba priložiti podatke o novem 
sopogodbeniku oziroma novem ustanovitelju. Carinska uprava 
'zda ugotovitveno odločbo o spremembi osebe, kateri je bila izdana 
odločba iz 10. člena tega zakona. 

če so se med poslovanjem ekonomske cone okoliščine izvajanja 
carinskega nadzora spremenile, Carinska uprava po uradni 
dolžnosti ali na zahtevo ustanovitelja izda odločbo s katero 
spremeni njegove obveznosti glede carinskega nadzora v 
ekonomski coni ali glede pogojev, ki jih mora zagotavljati za delo 
carinske službe v coni. V odločbi mora Carinska uprava navesti 
r°k, v katerem mora ustanovitelj predložiti dokazila o izpolnjevanju 
spremenjenih obveznosti. 

13. člen (9. člen) 
(splošni pogoji za poslovanje v ekonomski coni) 

Ustanovitelj določi splošne pogoje za opravljanje dejavnosti v 
ekonomski coni. 

Akt o splošnih pogojih za opravljanje dejavnosti v ekonomski coni 
se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

14. člen (10. člen) 
(uporabniki ekonomske cone) 

Uporabniki ekonomske cone so lahko poleg ustanovitelja še druge 
domače ter tuje pravne osebe in podjetniki, ki so registrirani za 
opravljanje dejavnosti, ki se bodo opravljale v ekonomski coni in 
izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom (v nadaljnjem besedilu: 
uporabniki). 

Uporabnik opravlja gospodarsko dejavnost v ekonomski coni na 
podlagi pogodbe, ki jo sklene z ustanoviteljem. 

Uporabnik cone lahko prične s poslovanjem v ekonomski coni 
potem, ko pridobi potrebna soglasja carinskih organov v zvezi z 
vodenjem evidenc. 

15. člen (10a. člen) 
(uveljavljanje davčnih ugodnosti) 

Uporabnik ekonomske cone lahko uveljavlja ugodnosti na 
davčnem področju na podlagi odločbe davčnega organa. 

Davčni organ izda odločbo iz prejšnjega odstavka, če so izpolnjeni 
naslednji pogoji: 
1. uporabnik ekonomske cone ustvari najmanj 51% prometa v 

ekonomski coni z izvozom proizvodov in storitev, ki jih opravlja 
v ekonomski coni; 

2. gre za opravljanje nove dejavnosti, ne pa za preselitev 
dejavnosti iz preostalega območja Slovenije v ekonomsko 
cono. Ta pogoj se dokazuje z ustanovnimi akti podjetja; 

3. če z dejavnostjo v ekonomski coni povečuje skupno število 
zaposlenih; 

4. uporabnik in osebe, ki ustanovijo pravno osebo ali podružnico 
v ekonomski coni nimajo neporavnanih zapadlih davčnih ali 
carinskih obveznosti in niso v postopku zaradi prekrška ali 
suma kaznivega dejanja v zvezi z opravljanjem gospodarske 
dejavnosti. 

Odločbo v skladu s tem členom izda davčni organ, ki je v skladu 
z zakonom o davčnem postopku krajevno pristojen glede na 
sedež uporabnika. 

16. člen (11. člen) 
(ločitev ekonomske cone) 

Ekonomska cona mora biti označena in ograjena. 

Ekonomska cona oziroma njen del morata biti opremljena tako, 
da je promet blaga iz cone oziroma v njo mogoč samo skozi 
določene izhode oziroma vhode. 

Ograja in vhodi ter izhodi morajo biti primerno urejeni, zavarovani 
in osvetljeni. 

17. člen (12. člen) 
(vstopanje na območje ekonomske cone) 

Ustanovitelj v soglasju s carinskim organom določi pogoje, pod 
katerimi lahko fizične osebe in prevozna sredstva vstopajo na 
območje ekonomske cone. 
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Za osebe in prevozna sredstva iz prejšnjega odstavka se 
uporabljajo ukrepi carinskega nadzora, določeni za prehod čez 
carinsko črto. ■jO* 

III. DEJAVNOSTI, KI SE LAHKO 
OPRAVLJAJO V EKONOMSKI CONI IN 

POSEBNI POGOJI ZA NJIHOVO 
OPRAVLJANJE 

18. člen (13. člen) 
(dejavnost v ekonomski coni) 

V ekonomski coni sme uporabnik opravljati proizvodne in 
storitvene dejavnosti tudi, če se opravljajo na obrtni način, ki jih 
ustanovitelj opredeli v aktu oziroma pogodbi iz 5. člena tega zakona 
in jih je Vlada potrdila s predhodnim soglasjem k ustanovitvi 
ekonomske cone. 

V ekonomski coni sme uporabnik opravljati promet blaga na debelo. 
Promet blaga na drobno sme uporabnik v ekonomski coni 
opravljati le za druge uporabnike, za njihovo uporabo v tej coni ter 
za oskrbo prevoznih sredstev v mednarodnem prometu in njihovih 
posadk. 

V ekonomski coni sme uporabnik opravljati tudi bančne in druge 
finančne posle, posle premoženjskega ip osebnega zavarovanja 
ter pozavarovanja, vendar le v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 
prvega in drugega odstavka tega člena. 

Dejavnosti iz prvega do tretjega odstavka tega člena ne smejo 
ogrožati zdravega življenjskega in delovnega okolja ter morajo 
biti ekološko neoporečne. 

Carinski organ sme, če je to potrebno zaradi ustreznega izvajanja 
carinskega nadzora, začasno omejiti ali začasno prepovedati 
opravljanje katere od dejavnosti iz prvega do tretjega odstavka 
tega člena, če istočasno zoper uporabnika cone ali ustanovitelja 
uvede postopek zaradi prekrška v skladu s tem zakonom ali ga 
ovadi zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja v 
zvezi s poslovanjem v ekonomski coni. 

Carinski organ lahko uporabniku cone, ki v roku, določenem s 
pravnomočno odločbo za uskladitev poslovanja z določbami tega 
zakona, yie opravi zahtevanih uskladitev, prepove opravljati 
dejavnost v ekonomski coni. 

19. člen (14. člen) 
(posebni pogoji za opravljanje dejavnosti) 

Tuje pravne osebe ali podjetniki lahko opravljajo dejavnost v 
ekonomski coni na podlagi pogodbe z ustanoviteljem, če so v 
Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se 
bodo opravljale v ekonomski coni in izpolnjujejo pogoje, določene 
z zakonom. 

Uporabniki morajo za dejavnosti, ki jih opravljajo v ekonomski 
coni, voditi knjigovodstvo ločeno. 

20. člen (15. člen) 
(posebne oprostitve dajatev) 

Uporabniki ekonomskih con, ki pridobijo odločbo davčnega organa 
ne plačujejo davka od prometa proizvodov od opreme in 
reprodukcijskega materiala, ki se vnese v ekonomsko cono za 
proizvodnjo, namenjeno za izvoz ter davka od prometa storitev, 

ki se opravljajo v ekonomski coni in so neposredno povezane z 
izvozom blaga in storitev. 

Uporabniki ekonomske cone, ki pridobijo odločbo davčnega 
organa plačujejo davek od dobička po stopnji 10%. 

Uporabnikom, ki vlagajo v opredmetena osnovna sredstva na 
območju ekonomske cone se prizna davčna olajšava v višini 
50% investiranega zneska. 

Uporabnikom ekonomske cone se davčna osnova zniža za 
znesek, ki je enak 50% izplačanih plač zaposlenih pripravnikov 
in drugih delavcev, ki so jih zaposlili v poslovnem letu in so bili 
pred sklenitvijo delovnega razmerja najmanj šest mesecev 
prijavljeni pri službi za zaposlovanje. 

Če uporabnik opredmeteno osnovno sredstvo iznese iz 
ekonomske cone prej kot v treh letih po letu, v katerem je izkoristil 
davčno olajšavo iz tega odstavka, mora za znesek izkoriščene 
dodatne davčne olajšave povečati davčno osnovo v letu iznosa 
osnovnega sredstva iz ekonomske cone. 

21. člen (16. člen) 
(izjemno dovoljenje za skladiščenje) 

Domače blago, ki ni namenjeno izvozu, se sme, v kolikor so 
kapacitete neizkoriščene ali z drugih opravičenih razlogov, ob 
soglasju carinskega organa, ločeno od drugega blaga, skladiščiti 
v ekonomski coni. 

Carinski organ ne dovoli skladiščenja blaga in opravljanje drugih 
dejavnosti iz prejšnjega odstavka, če bi to onemogočilo kontrolo 
poslovanja v ekonomski coni. 

Domače blago, ki se nahaja na območju ekonomske cone na 
podlagi soglasja iz prvega odstavka tega člena, se evidentira v 
skladu s predpisom iz tretjega odstavka 30. člena tega zakona. 

Blago in dejavnosti v zvezi z blagom iz tega člena ne uživajo 
posebnih ugodnosti iz 20. člena tega zakona. 

22. člen (17. člen) 
(vnos in iznos blaga v ekonomski coni) 

Uporabnik lahko prosto in brez vseh carinskih in drugih dajatev 
vnaša blago v ekonomsko cono iz tujine in iz preostalega 
carinskega območja Republike Slovenije, iznaša blago iz cone v 
tujino ter prosto opravlja storitve v ekonomski coni, kakor tudi 
oskrbuje prevozna sredstva v mednarodnem prometu in njihove 
posadke. 

Blago vnešeno v ekonomsko cono lahko ostane v ekonomski 
coni brez časovnih omejitev. 

Uporabniki smejo iznesti blago iz ekonomske cone v preostalo 
carinsko območje Republike Slovenije v skladu s carinskimi 
predpisi. 

23. člen (18. člen) 
(začasni iznos blaga iz ekonomske cone) 

Iz ekonomske cone se lahko blago začasno iznese na preostalo 
carinsko območje Republike Slovenije zaradi oplemenitenja 
(predelava, dodelava in obdelava), preizkušanja, vgradnje, 
popravil in marketinške predstavitve v skladu s carinskimi predpisi 
o uvozu blaga za proizvodnjo za izvoz po sistemu začasnega 
uvoza na oplemenitenje. 
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24. člen (19. člen) 
(posebna določila glede normativov in standardov) 

Določila zakonov, ki določajo standarde, tehnične normative in 
norme kakovosti, razen tistih, določenih s predpisi s področja 
varstva okolja, se ne uporabljajo za blago, ki se v ekonomsko 
cono vnaša zaradi skladiščenja ali predelave, dodelave oziroma 
popravila in tam ni sproščeno v prosti promet ter za blago, ki se 
zaradi predelave, dodelave oziroma popravila v skladu s carinskimi 
predpisi začasno iznaša iz ekonomske cone na preostalo carinsko 
območje Republike Slovenije. 

Uporabnik pri proizvodnji blaga za izvoz v ekonomski coni lahko, 
kadar veljajo za tako dejavnost standardi ali normativi že pri 
proizvodnji, namesto slovenskih upošteva standarde, tehnične 
normative in norme kakovosti, ki veljajo v državi, kamor je blago 
namenjeno. 

25. člen (20. člen) 
(posebne določbe glede nepremičnin v ekonomski 

coni) 

V ekonomski coni se, ne glede na določila ostalih zakonov, šteje 
za dokazilo o upravičenosti razpolaganja z zemljiščem v postopku 
pridobitve lokacijskega dovoljenja, odločbe o dovolitvi priglasitve 
del in gradbenega dovoljenja, tudi pogodba o dolgoročni oddaji 
oziroma najemu zemljišča, ki je sklenjena med uporabnikom in 
ustanoviteljem. 

IV. RAVNANJE Z BLAGOM IN CARINSKI 

NADZOR V EKONOMSKI CONI 

26. člen (21. člen) 
(izvajanje carinske kontrole v ekonomski coni) 

Ustanovitelj mora zagotoviti prostore, potrebne za delo carinske 
službe v ekonomski coni. 

Dostopi, vstopi in izstopi iz ekonomske cone so pod carinsko 
kontrolo. 

V skladu s prejšnjim odstavkom so osebe in transportna sredstva, 
ki vstopajo ali odhajajo iz ekonomske cone lahko podvržene 
carinskemu pregledu. 

Carinski organ lahko, v primeru, ko je sprejel ukrepe iz petega 
oziroma šestega odstavka 18. člena tega zakona ali ko je proti 
uporabniku ali ustanovitelju ekonomske cone sprožil postopek 
zaradi prekrška oziroma ga je ovadil pristojnim organom zaradi 
suma storitve kaznivega dejanja, prepove ali omeji posamezni 
osebi dostop do ekonomske cone. 

Ustanovitelj ali uporabnik mora carinskemu organu ali drugemu 
pristojnemu organu omogočiti carinski ali drug nadzor. 

27. člen (22. člen) 
(predložitev carinskega blaga, carinska vrednost in 

obračun carinskega doiga) 

Blago, ki se vnaša v ekonomsko cono, ni potrebno predložiti 
carinskim organom, niti zanj vložiti carinske deklaracije. 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka mora biti blago 
predloženo carinskim organom ter izpeljani s predpisi predvideni 
carinski postopki, če gre za vnos domačega blaga namenjenega 
izvozu, če se z vnosom blaga v ekonomsko cono zaključi kateri 
drug carinski postopek za to blago, razen če je s carinskimi 

predpisi, ki urejajo ta postopek, določeno, da blaga ni treba 
predložiti carinskim organom ter če z vnosom blaga v.ekonomsko 
cono blago izpolni pogoje za povračilo oziroma odpust plačila 
uvoznih dajatev. 

"■ 
Blago, ki se iznaša iz ekonomske cone na preostalo carinsko 
območje Republike Slovenije, je potrebno predložiti carinskemu 
organu ter v skladu s carinskimi predpisi zahtevati odobritev 
carinsko dovoljene rabe ali uporabe za to blago. 

> 
Ne glede na določbo drugega in tretjega odstavka tega člena se 
blago iz 21. člena tega zakona ter domače blago, ki ga v 
ekonomsko cono vnaša uporabnik za svoje potrebe in za potrebe 
opravljanja dovoljene dejavnosti v ekonomski coni, vnaša oziroma 
iznaša iz ekonomske cone ob predložitvi blaga carinskemu organu 
ter na podlagi seznama blaga, ki ga potrdi carinski organ. 

Če v zvezi z blagom, ki je bilo iz ekonomske cone vnešeno na 
preostalo carinsko območje nastane carinski dolg, in se carinska 
vrednost za to blago določi na podlagi dejansko plačane cene 
oziroma cene, ki jo je treba plačati za to blago, cena pa vključuje 
tudi stroške skladiščenja in ohranjanja blaga medtem, ko je bilo 
blago v ekonomski coni, se ti stroški ne vštevajo v carinsko 
vrednost blaga, če so izkazani ločeno od dejansko plačane cene 
oziroma cene, ki jo je treba plačati. 

Če je bilo blago iz prejšnjega odstavka v ekonomski coni predmet 
običajnih postopkov in ravnanj iz prvega odstavka 83. člena 
carinskega zakona, se za določitev višine carinskega dolga 
upoštevajo narava blaga, njegova carinska vrednost in količina, 
ki bi se upoštevala za to blago v času nastanka carinskega 
dolga, če ne bi bili predmet običajnih postopkov in ravnanj. To 
pravilo se lahko upošteva le na predlog carinskega deklaranta in 
če je carinski organ vnaprej dovolil takšno ravnanje1 z blagom. 
Vlada določi izjeme od tega pravila. 

•C 
Če je bilo blago, predelano oziroma pridobljeno v ekonomski coni, 
iznešeno iz ekonomske cone na preostalo carinsko območje 
Republike Slovenije in je za to blago v skladu s carinskimi predpisi 
nastal carinski dolg, se carinski dolg obračunala podlagi 
podatkov, ki v času sprejema carinske deklaracije, s katero se 
blago iznese iz ekonomske cone veljajo, za carinsko blago 
uporabljeno v predelavi. Količina carinskega blaga uporabljenega 
v predelavi se določi na podlagi normativov porabe. 

o 
Uporabnik, ki želi iznesti blago iz prejšnjega odstavka iz 
ekonomske cone na preostalo območje mora n& zahtevo 
carinskega organa predložiti evidence, iz katerih so razvidni 
normativi porabe, carinski organ pa je upravičen preveriti točnost 
podatkov iz evidence. 

Uporabnik ekonomske cone lahko uveljavlja ugodnost iz petega, 
šestega ali sedmega odstavka samo v primeru, da izvozi vsaj 
51% vrednosti blaga, ki ga vnaša v ekonomsko cono zaradi 
skladiščenja, priprave za trg, predelave ali dodelave. Podrobnosti 
v zvezi z izvajanjem kontrole tega pogoja določi Vlada s predpisom 
iz 32. člena. 

28. člen (23. člen) 
(preverjanje blaga) 

Carinski organ lahko preverja blago, ki se vnaša, iznaša ali 
zadržuje v ekonomski coni. 

Da se omogoči preverjanje v skladu s prvim odstavkom tega 
člena, mora uporabnik predložiti carinskemu organu kopijo 
transportnega dokumenta, ki spremlja blago pri vsakem iznosu 
in vnosu blaga iz in v ekonomsko cono. 
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Če se carinski organ odloči za preverjanje v skladu s prvim 
odstavkom tega člena, so uporabniki dolžni omogočiti carinskemu 
organu dostop do blaga in dokumentacije o blagu, ki je predmet 
preverjanja. 

29. člen (23a. člen) 
(oprema, ki je carinsko blago in se uporablja v 

ekonomski coni) 

Opremo, ki je carinsko blago in je namenjena opravljanju dovoljene 
dejavnosti v ekonomski coni, mora uporabnik predložiti v postopek 
za sprostitev v prost promet ali postopek začasnega uvoza, 
vendar se za takšno opremo ugotovljeni in obračunani dolg ne 
plača, dokler se oprema nahaja v ekonomski coni. 

Če uporabnik iznese opremo iz prejšnjega odstavka iz ekonomske 
cone na preostalo carinsko območje, mora carinskemu organu 
to prijaviti zaradi plačila carinskega dolga. 

Carinski dolg, ki je plačljiv pri iznosu opreme iz ekonomske cone 
na preostalo carinsko območje se plača v skladu s podatki, ki so 
veljali v času vnosa opreme v ekonomsko cono. Kompenzacijske 
obresti za čas od vnosa opreme v ekonomsko cono do iznosa 
na preostalo carinsko območje se ne obračunajo. 

Kot oprema iz prvega odstavka tega člena se šteje le oprema, 
potrebna za opravljanje dovoljenih proizvodnih ali storitvenih 
dejavnosti v ekonomski coni, če jo uporabnik v skladu z 
računovodskimi standardi vodi v svojih knjigah kot opremo. 

V nobenem primeru se kot oprema iz prejšnjega odstavka ne 
more šteti: 
1. pisarniško pohištvo in oprema za pisarne in druge upravne 

prostore, 
2. osebna motorna vozila in druga motorna vozila, ki niso 

namenjena izključno uporabi v ekonomski coni. 

Za rezervne dele za opremo iz prvega odstavka tega člena ter 
orodje in pripomočke za to opremo se primerno upoštevajo 
določbe prvega in drugega odstavka tega člena. 

30. člen (24. člen) 
(evidence) 

Uporabnik- mora zaradi carinskega nadzora voditi evidence: 
- o blagu, ki se vnaša v ekonomsko cono, 
- o blagu, ki se iz ekonomske cone iznaša, 
- o blagu, ki se v ekonomski coni porabi in 
- o spremembah na blagu v coni. 

Uporabnik vodi evidence o blagu kronološko na podlagi podatkov 
iz dokumentov, ki spremljajo blago pri iznosu in vnosu ter na 
podlagi normativov pri proizvodnji blaga. 

Minister, pristojen za finance predpiše podrobnejši način vodenja 
evidenc iz prvega odstavka tega člena. 

31. člen (24a. člen) 
(nadzor nad poslovanjem cone) 

Nadzor nad zakonitostjo ravnanja z blagom v ekonomskih conah 
izvajajo carinski organi v skladu s tem zakonom. 

Davčni nadzor nad poslovanjem uporabnikov ekonomske cone 
se izvaja v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi. 

Drugi organi izvajajo nadzor nad poslovanjem ekonomskih con v 
skladu z veljavnimi predpisi. 

Vlada lahko kadarkoli od ustanovitelja in uporabnikov ekonomske 
cone zahteva, da predložijo poročilo o poslovanju. 

32. člen (24b. člen) 
(pristojnost za izdajo podzakonskih aktov) 

Vlada izda podrobnejše predpise o postopku za pridobitev in 
spremembo predhodnega soglasja za ustanovitev ekonomske 
cone iz 7. člena tega zakona ter postopku za pridobitev in 
spremembo odločbe Carinske uprave iz 10. člena tega zakona 
kakor tudi o postopku za izdajo odločbe davčnega organa iz 15. 
člena tega zakona. 

Vlada izda tudi podrobnejše predpise o izvajanju carinskega 
nadzora nad blagom v ekonomski coni. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

(VI. KAZENSKE DOLOČBE) 

33. člen (49. člen) 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki v zvezi z 
opravljanjem dejavnosti: 
1. opravlja gospodarsko dejavnost v ekonomski coni v nasprotju 

z zakonom, soglasjem Vlade ali pogodbo (14. člen, 18. člen) 
2. za dejavnost, ki jo opravlja v ekonomski coni ne vodi 

knjigovodstva ločeno (drugi odstavek 19. člena) 
3. začne s poslovanjem v ekonomski coni prej, preden pridobi 

potrebna soglasja carinskih organov (tretji odstavek 14.člena). 

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

34. člen (50. člen) 

Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba - ustanovitelj ekonomske cone, ki: 

1. opravlja ali omogoči opravljanje gospodarskih dejavnosti v 
ekonomski coni v nasprotju z zakonom, soglasjem Vlade, 
odločbo Carinske uprave ali aktom oziroma pogodbo o 
ustanovitvi ekonomske cone (7., 10. in 18. člen) 

2. ne zahteva spremembe predhodnega soglasja Vlade kadar je 
takšna sprememba zahtevana v skladu s tem zakonom (drugi 
odstavek 6. člena) 

3. začne z delom v ekonomski coni prej preden Vlada izda 
predhodno soglasje, prej preden pridobi uporabno dovoljenje 
ali prej preden pridobi odločbo Carinske uprave ( 8. člen) 

4. ne zahteva spremembe odločbe Carinske uprave v skladu s 
tem zakonom (prvi odstavek 12. člena) 

5. ne obvesti Carinske uprave o sklenitvi pogodbe s katero k 
pogodbi ali aktu o ustanovitvi ekonomske cone pristopi nov 
soustanovitelj ali ekonomsko cono prevzame drug ustanovitelj 
(tretji odstavek 12. člena) 

6. ne predloži dokazil o izpolnjevanju spremenjenih obveznosti v 
skladu z zakonom in odločbo Carinske uprave (četrti odstavek 
12. člena) 

7. omogoči opravljanje oziroma opravlja gospodarske dejavnosti 
v ekonomski coni v nasprotju s splošnimi pogoji in spravlja 
uporabnike v neenakopraven položaj (13. člen) 

poročevalec, št. 32 14 16. maj 1998 



Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
(VII. PREHODNE IN KONČNE 

DOLOČBE) 

35. člen (53. člen) 

Z dnem uveljavitve tega zakona Prosta carinska cona Koper in 
Prosta carinska cona Maribor lahko nadaljujeta s poslovanjem 
kot Ekonomska cona Koper oziroma Ekonomska cona Maribor. 

Ustanovitelji Proste carinske cone Koper in Proste carinske cone 
Maribor se štejejo za ustanovitelje Ekonomske cone Koper 
oziroma Ekonomske cone Maribor. 

Carinska uprava Republike Slovenije ustanoviteljem Ekonomske 
cone Koper in Ekonomske cone Maribor v roku 30 dni od 
uveljavitve tega zakona izda ugotovitveni sklep o ukrepih, ki jih 
morajo ustanovitelji izvršiti, da bi se zagotovilo izvajanje carinskega 
nadzora v skladu s tem zakonom. S sklepom Carinska uprava 
določi tudi rok, v katerem mora ustanovitelj poskrbeti za 
zagotovitev izvajanja carinskega nadzora. 

Dokler ustanovitelja Ekonomske cone Koper oziroma Ekonomske 
cone Maribor ne izvršita ukrepov v skladu z ugotovitvenim sklepom 
Carinske uprave iz prejšnjega odstavka, uporabniki cone ne 
morejo uživati davčnih ugodnosti, določenih s tem zakonom. 

36. člen (53a. člen) 
(nadaljevanje poslovanja uporabnikov) 

Uporabniki Proste carinske cone Koper in Proste carinske cone 
Maribor, ki so na dan uveljavitve tega zakona poslovali na območju, 
na katerem se s tem zakonom ustanavljata ekonomski coni, 
lahko nadaljujejo s poslovanjem kot uporabniki Ekonomske cone 
Koper oziroma Ekonomske cone Maribor, vendar ne morejo uživati 
davčnih ugodnosti, dokler ustanovitelj cone ne pridobi odločbe 
Carinske uprave in dokler davčni organ ne izda dovoljenja iz 15. 
člena tega zakona. 

Uporabniki iz prejšnjega odstavka, ki želijo uveljavljati davčne 
ugodnosti na podlagi tega zakona morajo pri pristojnem davčnem 
organu vložiti popolne zahtevke v 30 dneh od uveljavitve tega 
zakona. Davčni organ izda uporabnikom, ki izpolnjujejo predpisane 
pogoje, odločbo najpozneje v 90 dneh po uveljavitvi tega zakona. 

37. člen (53b. člen) 
(carinsko obravnavanje blaga v prosti carinski coni) 

>l 
Carinsko in domače blago, vnešeno v Prosto carinsko cono Koper 
oziroma Prosto carinsko cono Maribor do uveljavitve tega zakona 
se po uveljavitvi tega zakona obravnava v skladu s tem zakonom. 

38. člen (57a. člen) 
(prva uveljavitev davčnih ugodnosti) 

Davčne ugodnosti v zvezi s plačevanjem davka od dobička 
pravnih oseb in davka od dohodka iz dejavnosti se v skladu s 
tem zakonom lahko izkoristijo prvič za poslovno leto 1998. 

39. člen (58. člen) 
•> 

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

'v 

OBRAZLOŽITEV: 

Državni zbor Republike Slovenije je ob drugi obravnavi predloga 
zakona o prostih carinskih conah in o prostih conah na 8. redni 
seji, dne 22.4.1998, na podlagi 173. člena in drugega odstavka 
195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel sklep, da predlog 
zakona o prostih carinskih conah in o prostih conah za tretjo 
obravnavo pripravijo predlagatelji zakona. 

Na predlog zakona o prostih carinskih conah in o prostih conah je 
bilo v drugi obravnavi vloženih 84 amandmajev. 
Sprejeto je bilo 78 amandmajev in sicer k:1., 4., 6., 7., 8., 10., 12., 
13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22., 23., 49., 50. in 53. členu ter 
k naslovu IV. poglavja in naslovu zakona. Vsi sprejeti amandmaji 
so bili upoštevani in vključeni v besedilo predloga zakona 
pripravljenega za tretjo obravnavo. 
Iz besedila predloga zakona so bili s sprejetimi amandmaji črtani 
naslednji členi: 2., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 
36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 51., 52., 
54., 55., 56., 57., ter naslov V. poglavja (ustanavljanje prostih con 
in posebni pogoji za opravljanje dejavnosti v teh conah) in naslov 
V. poglavja (agencija za proste cone). 
V predlog zakona pa so bili s sprejetimi amandmaji vključeni 

naslednji členi: 1a., 8a., 8b., 8c., 8d., 10a., 23a., 24a., 24b., 53a., 
53b. in 57a. | 

I 
Členi, ki v drugi obravnavi predloga zakona niso bili amandmirani 
so: 3., 5., 9., 11., 20., 24. in 58. 

Skladno s sprejetima redakcijskima amandmajema je bil v 
celotnem besedilu predloga zakona, razen v prehodnih in končnih 
določbah, nadomeščen izraz "prosta carinska cona" z izrazom 
"ekonomska cona" v ustreznem sklonu in številu ter poenotena 
uporaba izrazov "iznos iz cone" in "vnos v cono". 

Predlagatelji zakona so v predlogu zakona za tretjo obravnavo 
opravili preštevilčenje členov in ustrezno popravili sklicevanje na 
člene. 

V besedilu predloga zakona so bili opravljeni tudi redakcijski 
popravki, ki pa ne vplivajo na vsebino posameznih določb, niti na 
vsebino zakona kot celote. Redakcijski popravki so bili opravljeni 
v: 2., 5., 6.,7., 8., 13., 16., 18., 21., 22., 24., 23., 25., 27., 28., 30., 
33. ter 34. členu. 
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AMANDMAJI PREDLAGATELJEV K 
PREDLOGU ZAKONA 

K 1. členu 

V drugem odstavku 1. člena se datum "1.1.2009" nadomesti z 
datumom "1.1.2010". 

Obrazložitev: 

Glede na postopek ustanovitve ekonomske cone ter postopke 
povezane z gradnjo posameznih objektov je realno pričakovati, 
da novi objekti ne bodo dograjeni prej kot v 18 mesecih od sprejetja 
tega zakona, kar pomeni šele konec leta 1999. Za 10-letno 
obratovanje v ekonomski coni je zaradi tega razumen rok do 
1.1.2010. 

K 20. členu 

V prvem odstavku 20. člena se med besedami "namenjeno za 
izvoz" in besedama "ter davka" vnese naslednje besedilo: 
"in za opravljanje druge dovoljene dejavnosti v ekonomski coni". 

Obrazložitev: 

Besedilo tega člena predvideva oprostitev plačila davka od 
prometa proizvodov le za proizvodnjo v ekonomski coni, ne pa 

tudi od prometa proizvodov za opravljanje druge dovoljene 
dejavnosti v ekonomski coni. Tako bi bili oproščeni prometnega 
davka le oprema in reprodukcijski material, ki se vnesejo v 
ekonomsko cono za proizvodnjo, na pa tudi, če se vnesejo za 
opravljanje dovoljenih storitev v ekonomski coni. Predlagani 
amandma odpravlja neutemeljeno razliko glede oprostitve plačila 
davka od prometa proizvodov za proizvodno dejavnost in za 
ostalo dovoljeno dejavnost v ekonomski coni. 

K 20. členu 

V petem odstavku 20. člena se besede "iz tega odstavka" 
nadomestijo z besedami "iz tretjega odstavka tega člena". 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

K 27. členu 

V devetem odstavku 27. člena se za besedami "ali sedmega 
odstavka" dodata besedi "tega člena". 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

t 

i 
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1* 

Predlog Državnega sveta za 

SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 

DRUGEGA ODSTAVKA 160. ČLENA 

ZAKONA 0 PRISILNI PORAVNAVI, 

STEČAJU IN LIKVIDACIJI (0RZPP160) 

- EPA 480 - II - 

DRŽAVNI SVET 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22.4.1998, 
obravnaval pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika za 
sprejem obvezne razlage 160. člena zakona o prisilni 
obravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS, št. 67/93, 39/97) in 
sprejel sklep, ki ga pošilja v prilogi. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega • 
zbora bo na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles 
kot predstavnik državnega sveta sodeloval državni svetnik 

Albert Vodovnik. 

Prosi, da se državhl svet in poročevalca Alberta Vodovnika 
obvesti en dan pred obravnavo točke na seji državnega 
zbora In njegovih delovnih teles. 

Na podlagi 2. odstavka 253. člena poslovnika državnega zbora 
prosi, da se ga obvesti o odločitvah državnega zbora v zvezi 
s sklepom državnega sveta. 

Predsednik 
Tone Hrovat, l.r. 

DRŽAVNI SVET 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 710-14/91-1/31 
Ljubljana, 22. 4.1998 

Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22. 4. 1998, 
obravnaval pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika, da 
poda predlog za sprejem obvezne razlage 160. člena zakona o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I. RS, št. 67/93, 39/97) 
in na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

Na podlagi 208. člena poslovnika državnega zbora državni svet 
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme 
obvezno razlago 2. odstavka 160. člena zakona o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji. 

Predlog za sprejem obvezne razlage 2 odstavka 160. člena 
zakona o prisilni poravnavi, stečaju In likvidaciji se glasi: 

Kot strošek stečajnega postopka po drugem odstavku 160. člena 
zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se poravnajo 
poleg glavnice neizplačanih obveznosti tudi pripadajoče obresti. 
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Obrazložitev: 

Drugi odstavek 160. člena določa, da se kot stroški stečajnega 
postopka poravnavajo določene obveznosti stečajnega dolžnika 
do njegovih delavcev. V praksi nedvomna je pravica do plačila 
glavnice opredeljenih terjatev, medtem ko izplačilo obresti ni 
dorečeno in je praksa različna. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega zbora 
bo na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles kot 
predstavnik državnega sveta sodeloval državni svetnik Albert 
Vodovnik. 

Predsednik 
Tone Hrovat, l.r. 
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Predlog Državnega sveta za 

SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 

51. ČLENA ZAKONA 0 PRISILNI 

PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI 

(0RZPPS51) 

■ EPA 474 ■ II - 

DRŽAVNI SVET 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22.4.1998, 
obravnaval pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika za 
sprejem obvezne razlage 51. člena zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji (Ur.l. RS, št. 67/93, 39/97) in sprejel sklep, 
ki ga pošilja v prilogi. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega 
zbora bo na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles 
kot predstavnik državnega sveta sodeloval državni svetnik 

Albert Vodovnik. 

Prosi, da se državni svet in poročevalca Alberta Vodovnika 
obvesti en dan pred obravnavo točke na seji državnega 
zbora in njegovih delovnih teles. 

Na podlagi 2. odstavka 253. člena poslovnika državnega zbora 
prosi, da se ga obvesti o odločitvah državnega zbora v zvezi 
s sklepom državnega sveta. 

Predsednik 
Tone Hrovat, l.r. 

DRŽAVNI SVET 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 710-14/91-1/31 
Ljubljana, 22. 4.1998 

Državni svet Republike Slovenije je na 10. seji, dne 22. 4. 1998, 
obravnaval pobudo državnega svetnika Alberta Vodovnika, da 
poda predlog za sprejem obvezne razlage 51. člena zakona o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I. RS, št. 67/93, 39/97) 
in na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta sprejel naslednji 

SKLEP 

Na podlagi 208. člena poslovnika državnega zbora državni svet 
predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da sprejme 
obvezno razlago 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji. 

Predlog za sprejem obvezne razlage 51. člena zakona o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji se glasi: 

Program prenehanja delovnih razmerij iz prvega odstavka 51. 
člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji je program, 
ki vsebuje opredelitev števila delavcev, ki jim zaradi finančne 
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reorganizacije preneha delovno razmerje, delovna mesta, ki se 
zaradi finančne reorganizacije ukinejo in rok prenehanja delovnega 
razmerja za vsako od delovnih mesl. Program prenehanja 
delovnih razmerij vsebinsko ni enak programu razreševanja 
presežnih delavcev po 35. členu zakona o delovnih razmerjih. 
Delodajalec zato mora poleg programa prenehanja delovnih 
razmerij pripraviti tudi program razreševanja presežnih delavcev 
v skladu s 35. členom zakona o delovnih razmerjih, upoštevajoč 
posebnosti, urejene z 51. členom zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji, torej kriterije (peti odstavek) in odpovedni rok 
(šesti odstavek). Določila zakona o delovnih razmerjih, ki se 
uporabljajo za prenehanje delovnega razmerja zaradi ugotavljanja 
trajno presežnih delavcev, se uporabljajo tudi v postopku prisilne 
poravnave, v kolikor z zakonom niso izrecno drugače določena. 

Obrazložitev: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, 
stečaju in likvidaciji (Ur. I. RS, št. 39/97) je med ostalim bistveno 
vplival tudi na urejanje pravic delavcev v postopkih prisilne 
poravnave, saj je v 51. členu določil način prenehanja delovnega 
razmerja delavcev, ki je drugačen od do sedaj poznanega instituta 

prenehanja delovnega razmerja trajno presežnim delavcem v 
skladu z zakonom o delovnih razmerjih. Žal pa je določilo nejasno 
in povzroča spore pri njegovi uporabi. Zakonodajalec bi zato moral 
odgovoriti na vprašanja, ali je program prenehanja delovnih razmerij 
iz prvega odstavka 51. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju 
in likvidaciji po vsebini identičen s programom razreševanja trajno 
presežnih delavcev po zakonu o delovnih razmerjih, ali pa je 
potrebno sprejeti oba programa ter ali so v postopku določanja 
delavcev, ki jim bo prenehalo delovno razmerje zaradi postopka 
prisilne poravnave pred prenehanjem delovnega razmerja 
varovane iste kategorije kot so varovane v primeru ugotavljanja 
trajno presežnih delavcev po zakonu o delovnih razmerjih (36.c 
in 36.d člen). 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena poslovnika državnega zbora 
bo na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles kot 
predstavnik državnega sveta sodeloval državni svetnik Albert 
Vodovnik. 

Predsednik 
Tone Hrovat, l.r. 
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Pravila 

FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE ŠPORTNIH 

ORGANIZACIJ V REPURLIKI SLOVENIJI 

- EPA 482 - II - 

Fundacija za financiranje 
športnih organizacij v RS 
Ljubljana, Trubarjeva 77 

ZADEVA: Posredovanje gradiva za sejo Državnega zbora 
Republike Slovenije 

Svet fundacije za financiranje športnih organizacij v RS je na 
podlagi 21. člena odloka o ustanovitvi fundacije (Uradni list RS, 
št. 9/98) na svoji 3. seji dne 31.3.1998 sprejel 

SKLEP: S tajnimi volitvami je za v.d. direktorja (do imenovanja 
direktorja) fundacije imenoval Gregor Jurak. 

Na podlagi 23. člena odloka o ustanovitvi fundacije je svet 
fundacije na svoji 4. seji dne 14.4.1998 sprejel 

SKLEP: Z večino glasov vseh članov sveta se sprejmejo 
pravila fundacije. 

Po odloku o ustanovitvi fundacije potrebujemo k imenovanju 
direktorja in pravilom fundacije soglasje Državnega zbora, 
zato vas prosimo, da je glede na prioriteto, zadeva uvrščena 
na prvo sejo Državnega zbora. 

Pripravil: 
Gregor Jurak 
v.d. direktorja 

Tone Vogrinec l.r. 
predsednik sveta fundacije 

Priloga: 
- pravila fundacije za financiranje športnih organizacij v RS 
- krajši (cv 1) in daljši življenjepis (cv 2) Gregorja Juraka 

V vednost: 
- Ministrstvo za šolstvo in šport - sektor za šport 

Na podlagi 23. člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje 
športnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) 
je svet fundacije na 4. seji dne 14.4.1998 sprejel 

PRAVILA FUNDACIJE ZA 
FINANCIRANJE ŠPORTNIH 

ORGANIZACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravila določajo znak fundacije, urejajo organizacijo fundacije, 
način dela organov in strokovnih teles fundacije, pravila postopka 

sprejemanja odločitev pri izvajanju dejavnosti, pogoje in postopek 
imenovanja predsednika, podpredsednika, direktorja ter članov 
strokovnih komisij fundacije ter merila in pogoje za izplačevanje 
sejnine in povračila drugih stroškov za člane organov fundacije. 

2. člen 

Fundacija je pravna oseba javnega prava s pravicami, 
obveznostmi in odgovornostmi, ki jih ima po zakonu, odloku o 
ustanovitvi, poteh pravilih, pravilniku o merilih in pogojih za uporabo 
sredstev fundacije in drugih splošnih aktih. 

3. člena 

Fundacija ima znak, ki je sestavni del imena fundacije. Znak 
fundacije je sestavljen iz črk F in Š ter dveh debelih puščic; prva 
izhaja iz dna črke Š in se v polkrožnem loku končuje v dnu črke 
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F, druga pa izhaja iz vrha črke F in se v polkrožnem loku končuje 
kot rdeče obarvana strešica črke Š. 

II. ORGANI FUNDACIJE 

4. člen 

Organi fundacije so svet fundacije, direktor in strokovne komisije. 

5. člen 

1. Svet fundacije 

Svet fundacije (v nadaljnjem besedilu: Svet) upravlja fundacijo in 
opravlja naloge, določene v 20. členu odloka o ustanovitvi fundacije 
za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (v 
nadaljnjem besedilu: odlok). 

6. člen 

Predsednik sveta 

Predsednika sveta izvolijo člani izmed sebe na redni seji, ki se 
opravi najkasneje v 30 dneh od imenovanja članov sveta. 
Predsednika sveta izvolijo člani sveta z večino glasov vseh članov. 

Kandidata za predsednika sveta predlagajo člani sveta. Glasuje 
se tajno z glasovnicami. Če je za predsednika sveta predlaganih 
več kandidatov, se kandidate uvrsti na glasovni listič po 
abecednem redu. Če v prvem glasovanju nihče ne dobi večine 
glasov, se na listo za drugo glasovanje uvrstita tista dva, ki sta v 
prvem glasovanju prejela največ glasov. Če nobeden od kandidatov 
v drugem krogu ne dobi večine glasov vseh članov sveta, je za 
predsednika sveta izvoljen tisti kandidat, ki dobi večino glasov 
navzočih članov. 

7. člen 

Predsednik sveta predstavlja svet in vodi njegovo delo. 

Predsednik sveta zlasti: 
- sklicuje in vodi seje sveta, 
- skrbi za izvrševanje sklepov sveta, 
- skrbi za izvajanje pravil, pravilnika o merilih in pogojih za uporabo 

sredstev fundacije in drugih aktov sveta, 
- obvešča javnost o delu sveta fundacije, 
- opravlja druge naloge v skladu s sklepi sveta. 

Predsednik sveta je za svoje delo odgovoren svetu. 

8. člen 

Razrešitev predsednika lahko predlagajo najmanj trije člani sveta. 
Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. Predsednik je 
razrešen, če je za razrešnico glasovala večina navzočih članov 
sveta. 

Podpredsednik sveta 

9. člena 

Podpredsednika sveta izvolijo člani izmed sebe na redni seji z 
večino glasov vseh članov sveta. 

Kandidata za podpredsednika sveta predlagajo člani sveta. Glasuje 
se tajno z glasovnicami. Če je za podpredsednika sveta predlaganih 
več kandidatov, se kandidate uvrsti na glasovni listič po 
abecednem redu. Če v prvem glasovanju nihče ne dobi večine 
glasov, se na listo za drugo glasovanje uvrstita tista dva, ki sta v 

prvem glasovanju prejela največ glasov. Če nobeden od kandidatov 
v drugem krogu ne dobi večine glasov vseh članov sveta, je za 
podpredsednika sveta izvoljen tisti kandidati, ki dobi večino glasov 
navzočih članov. 

10. člen 

Podpredsednik sveta pomaga predsedniku sveta pri njegovem 
delu in opravlja v dogovoru z njim posamezne naloge iz njegove 
pristojnosti. Če je predsednik sveta zadržan ali iz drugih razlogov 
ne more opravljati svoje funkcije, ga nadomešča podpredsednik. 

11. člen 

Razrešitev podpredsednika lahko predlagajo najmanj trije člani 
sveta. Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. 
Podpredsednik je razrešen, če je za razrešnico glasovala večina 
navzočih članov sveta. 

Odločanje 

12. člen 

Svet odloča na sejah. 

Svet veljavno odloča, če se seje udeleži večina članov in sprejema 
odločitve z večino glasov pristonih članov. 

Svet z večino glasov vseh članov sprejme pravila fundacije in 
pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije. 

Glasovanje 

13. člen 

Glasovanja so javna, razen tistih, za katera svet z večino glasov 
odloči, da so tajna, in glasovanja o volitvah. 

2. Direktor 

14. člen 

Poslovodni organ fundacije je direktor. 

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje: 
- da ima visoko izobrazbo, 
- da ni član sveta, 
- je državljan Republike Slovenije. 

15. člen 

Direktorja volijo člani sveta na redni seji sveta. Kandidate za 
direktorja fundacije (v nadaljnjem besedilu: direktor) predlagajo 
člani sveta. Za direktorja člani glasujejo tajno z glasovnicami. 
Kandidate se uvrsti na glasovni listič po abecednem redu. Če je 
za direktorja predlaganih več kandidatov in v prvem glasovanju 
noben ne dobi večine glasov, se na listo za drugo glasovanje 
uvrstita tista dva, ki sta v prvem glasovanju prejela največ glasov. 
Direktorja izvolijo člani sveta z večino glasov vseh članov sveta. 
Če nobeden od kandidatov v drugem krogu ne dobi večine glasov 
vseh članov sveta, je za direktorja sveta izvoljen tisti kandidati, ki 
dobi večino glasov navzočih članov. 

16. člen 

Direktor lahko s sredstvi fundacije razpolaga samo za namen in 
v obsegu, ki jih je opredelil svet s svojimi sklepi. 
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Omejitev porabe sredstev za poslovanje se lahko spreminja glede 
na potrebe fundacije, vendar mora direktor skrbeti, da višina 
sredstev, potrebnih za poslovanje fundacije, ne ogroža 
premoženja, potrebnega za izpolnjevanje namenov fundacije. 

17. člen 

Direktor pripravi predlog letnega programa dela, predlog pravilnika 
o merilih in pogojih za uporabo sredstev ter predloge drugih 
splošnih aktov fundacije. 

18. člen 

Razrešitev direktorja lahko predlagajo najmanj trije člani sveta. 
Predlog za razrešitev mora biti obrazložen pisno. Direktor je 
razrešen, če za razrešnico glasuje večina navzočih članov sveta, 
in k njegovi razrešitvi da soglasje Državni zbor. 

III. IZPLAČEVANJE SEJNIN IN POVRAČILO 
STROŠKOV 

21. člen 

Člani sveta in direktor imajo za udeležbo na rednih in izrednih 
sejah sveta pravico do izplačila sejnine. 

člani sveta, direktor in člani strokovne komisije, ki sodelujejo na 
sejah strokovne komisije, imajo pravico do izplačila sejnine. 

Člani sveta, direktor in člani strokovnih komisij imajo pravico do 
povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, 
dejanski stroški prevoza, stroški prenočevanja). 

V. POGODBENA RAZMERJA 

22. člen 

3. Strokovne komisije 

19. člen 

Strokovne komisije pripravljajo predloge gradiv za seje. Pri tem 
sodelujejo z direktorjem. Pri svetu delujejo strokovne komisije za: 

- športne dejavnosti, 
- gradnjo športnih objektov, 
- raziskovanje in razvoj športa in 
- založništvo v športu. 

20. člen 

Strokovna komisija ima najmanj tri člane iz vrst članov fundacije. 
Kandidate za člane strokovne komisije predlaga svet. Mandatna 
doba članov strokovne komisije poteče s potekom mandata sveta, 
ki jih je imenoval. 

člani strokovne komisije izmed sebe z večino glasov izvolijo 
predsednika. 

Direktor kot poslovodni organ fundacije za potrebe fundacije 
(pravno, finančno svetovanje, strokovno svetovanje s področja 
športa itd.) sklepa pogodbe s fizičnimi in pravnimi osebami na 
podlagi sklepov sveta. 

23. člen 

Na predlog direktorja svet fundacije z večino glasov odloča o 
sistemizaciji delovnih mest glede na potrebe fundacije. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

24. člen 

Organizacija in način dela organov fundacije se uredi s 
poslovnikom, ki ga sprejme svet fundacije. 

25. člen 

Spremembo pravil lahko predlagajo najmanj trije člani sveta in 
direktor. O predlogu za spremembo pravil glasujejo člani sveta na 
redni seji. Sprememba pravil mora biti sprejeta z večino glasov 
vseh članov sveta. Pravila stopijo v veljavo, ko da k njim soglasje 
Državni zbor Republike Slovenije. 

26. člen 

Ta pravila so sprejeta z večino glasov vseh članov sveta in stopijo 
v veljavo, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike Slovenije. 
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Poročilo o obravnavi poročila 

RAČUNSKEGA SODIŠČA REPUBLIKE 

SLOVENIJE 0 REVIZIJAH SKLADOV 

Odbor za nadzor proračuna in drugih javnih financ 

Številka: 450-02/93-9/242 
Ljubljana, 23.4.1998 

POROČILO 

o obravnavi 

POROČILA RAČUNSKEGA SODIŠČA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 
O REVIZIJAH SKLADOV 

Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ je na svoji 12. seji, 17. 4. 1998, obravnaval ugotovitve 
Računskega sodišča Republike Slovenije o revizijah skladov. 
Osnova za razpravo so bile ugotovitve iz 25 opravljenih revizij 
Računskega sodišča v 11 državnih in 2 občinskih skladih. 

Člani odbora in ostali prisotni so poleg osnovnega gradiva, ki je 
bilo posredovano s sklicem seje odbora, na seji prejeli še predlog 
ugotovitev in sklepov, ki naj bi jih odbor sprejel po obravnavi. 

Predsednik odbora je v svojem uvodu opozoril, da je gradivo 
nastalo na podlagi dogovora med odborom in Računskim 
sodiščem Republike Slovenije. Opozoril je na pomen skladov, ki 
so v letu 1995 razpolagali s sredstvi v višini dveh tretjin takratnega 
državnega proračuna. Po grobih ocenah pa tudi v letu 1998 skladi 
še vedno poslujejo s sredstvi, ki so višji od polovice letošnjega 
državnega proračuna. Zato je tako pomembno, da njihovo 
poslovanje redno spremlja Računsko sodišče in da se v ta nadzor 
vključuje tudi Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in 
drugih javnih financ. 

Opozoril je še, da je potrebno ob tem, ko Računsko sodišče 
ugotavlja kršitve zakonitosti, nenamensko ali neracionalno porabo 
javnih sredstev, posebno pozornost posvetiti kontroli izvrševanja 
sklepov in priporočil, ki jih ob revizijah poslovanja skladov izda 
Računsko sodišče. 

V svojem uvodu je članica Računskega sodišča Republike 
Slovenije, ki je pripravila sintezno poročilo o revizijah skladov, 
povedala, da je bilo poročilo pripravljeno za potrebe odbora, ker 
se je v času, ko odbor ni deloval, nabralo veliko poročil 
Računskega sodišča in ne bi bilo smiselno obravnavati vsakega 
posebej. 

Povedala je, da pri pregledih poslovanja skladov posebno 
pozornost posvečajo plačam in nagrajevanju organov upravljanja 
skladov, materialnim stroškom in izvajanju zakona o strukturi 
nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in 
zavarovalnih organizacij. Ob vsaki naslednji reviziji pregledajo 
tudi izvajanje priporočil in sklepov, ki jih je Računsko sodišče 
podalo v prejšnjih revizijah. 

Ugotovili so, daje trenutno ustanovljenih 19 javnih skladov, da pa 
vsako leto nastane še kakšen nov. Problematično je, da je večina 
skladov nastala s posebnimi zakoni in ni neke enotne ureditve. 
Nekateri od skladov po njihovih podatkih sploh ne delujejo. Njihova 
pravna ureditev je zelo raznolika: so delniške družbe, družbe z 
omejeno odgovornostjo ali javni zavodi, nekateri pa celo nimajo 
določene pravne ureditve. Nekateri od skladov nasprotujejo temu, 
da so osebe javnega prava, ki jih lahko pregleduje Računsko 
sodišče. 

Problematično je tudi delovanje države oziroma njenih 
predstavnikov v organih upravljanja skladov. Vlada mnogokrat 
zaradi nedorečenosti zakonov, ki urejajo delovanje skladov, 
sprejema dodatne sklepe, ki pa jih predstavniki Vlade v teh organih 
niti ne poznajo - nekateri od teh sklepov sploh niso bili objavljeni - 
in ne morejo delovati v skladu z njimi. Opozorila je tudi na 
neaktivnost predstavnikov države v teh organih. V primerih, ko je 
Vlada Republike Slovenije v vlogi skupščine posameznega sklada, 
pravtako ne deluje v celoti tako, kot je zakonsko opredeljeno. 
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V 25 revizijah skladov je Računsko sodišče 7-krat izdalo pozitivno, 
2-krat negativno mnenje in 16-krat mnenje s pridržkom. Računsko 
sodišče je v večini primerov izvajalo revizijo samo s svojimi 
revizorji, v nekaterih primerih je revizijo na podlagi sklenjene 
pogodbe opravila komercialna revizijska hiša, v nekaj primerih 
pa so prevzeli mnenje komercialne revizijske hiše, vendar so v 
tem primeru nekatere stvari tudi sami preverili. 

Predstavnica Računskega sodišča Republike Slovenije je 
opozorila, da sta v času po pripravi sinteznega poročila o revizijah 
skladov postali dokončni še dve poročili o revizijah poslovanja 
skladov, in sicer o Tehnološko razvojnem skladu (zaradi rizičnih 
naložb in nekaterih nepravilnosti pri plačah so podali mnenje s 
pridržkom) in o Slovenskem odškodninskem skladu (pozitivno 
mnenje). 

Glede realizacije priporočil, ki jih daje Računsko sodišče je 
pojasnila, da večina skladov realizira priporočila, problem pa je 
še vedno Slovenska razvojna družba (oz. bivši Sklad za razvoj), 
kjer še ni dokončno urejeno vprašanje vrednotenja naložb. Sklepov 
za odpravo nepravilnosti pri plačah v skladih na Računskem 
sodišču še niso izdali, pravkar pa o tem poteka razprava na 
drugostopenjskem senatu glede Slovenskega ekološkega sklada 
in rešitev za ta sklad bo primer tudi za druge. 

Računsko sodišče podpira čimprejšnjo pripravo in obravnavo 
zakona o javnih skladih, ki naj bi rešil najpomembnejše dileme 
glede organiziranosti, pravne oblike, vodenja knjigovodstva, 
upravljanja (zlasti večje odgovornosti predstavnikov Vlade v 
organih upravljanja) in podobnega. 

V razpravi so člani odbora opozorili, da bi morala o sinteznem 
poročilu razpravljati tudi Vlada Republike Slovenije. Vlada je namreč 
odgovorna za stanje na posameznih področjih, na katerih delujejo 
skladi, hkrati pa so v organih upravljanja njeni predstavniki, v 
nekaterih primerih pa Vlada celo deluje kot skupščina delniške 
družbe sklada. Zato bi morala o nepravilnostih, ki se v skladih 
pojavljajo, razpravljati in dati ustrezne predloge rešitev. 

Nekateri razpravljalci so ugotavljali, da so skladi paradržavne 
institucije, s katerimi se povečuje javna poraba, ki pa ni ustrezno 
nadzorovana, še posebej, ker so v organih upravljanja in nadzora 
skladov običajno predstavniki vladne koalicije. 

V razpravi je bilo poudarjeno tudi, da bi Vlada morala opraviti neko 
revizijo skladov, s katero bi ugotovila, kateri skladi so še potrebni, 
v katerih primerih lahko njihovo nalogo prevzamejo državni organi, 
v katerih primerih so lahko organizirani kot delniške družbe in 
kateri naj ostanejo kot skladi in delujejo po novem zakonu o javnih 
skladih. To bi bilo potrebno opraviti še pred sprejetjem zakona o 
javnih skladih. 

Predstavnica Ministrstva za finance in član odbora, mag. Janez 
Kopač, sta odboru predstavila vsebino zakona o javnih skladih, 
ki naj bi bil v kratkem vložen v parlamentarno proceduro. Opozorila 
sta predvsem na prehodne določbe zakona, s katerimi bo 
odpravljena vrsta določil v 19 zakonih, ki sedaj urejajo delovanje 
skladov. Te spremembe bodo morale potekati postopoma v 
daljšem časovnem otjdobju. Opozorila sta tudi, da bo predlog 
zakona verjetno naletel na velik odpor (zlasti pri skladih in 
ministrstvih, ki te sklade "pokrivajo"). 

Po končani razpravi je Odbor Državnega zbora Republike 
Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ sprejel 
naslednje 

UGOTOVITVE IN SKLEPE: 

1. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor 
proračuna in drugih javnih financ se je seznanil s Poročilom 
Računskega sodišča Republike Slovenije o revizijah skladov 
(zbirno poročilo) z dne 23. 2. 1998. 

2. Odbor ugotavlja, da so bili državni skladi ustanovljeni na različne 
načine, imajo različen pravni status in uporabljajo različne 
načine izkazovanja svojega poslovanja. Status skladov je v 
nekaterih primerih neurejen, sistemske rešitve njihovega 
poslovanja pa pomanjkljive. Zato je tudi nadzor nad njihovim 
poslovanjem otežkočen. 

3. Odbor nadalje ugotavlja, da je bilo upravljanje skladov 
pomanjkljivo, saj so nadzorni in upravni organi največkrat 
delovali le formalno. V primerih, ko je Vlada Republike Slovenije 
nastopala v vlogi skupščine skladov, ni v zadovoljivi meri 
opravila vseh nalog, ki so ji naložene z zakoni ali statuti skladov. 

4. Odbor ugotavlja, da ustanavljanje različnih državnih skladov, 
ki se v veliki meri financirajo iz državnega proračuna, pomeni 
kršenje načela integralnosti proračuna. V tem okviru se pojavljajo 
tudi pomisleki o smiselnosti nadaljnjega obstoja in delovanja 
nekaterih skladov, ki so bili ustanovljeni z določenimi nameni 
in potrebo, pa ta potreba ne obstoja več ali pa se jo da uresničiti 
v okviru ministrstev oziroma proračuna. 

5. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da analizira potrebo 
po nadaljnjem obstoju vseh skladov, ki jih je ustanovila država 
in za tiste, ki jih je možno kot organizacijsko obliko ukiniti, 
njihovo delo pa prenesti na državne organe in osebe zasebnega 
prava (s koncesijami), čimprej predlaga spremembo predpisov. 
Rok za realizacijo sklepa: 2 meseca. 

6. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da čimprej predloži 
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo zakon o 
javnih skladih, s katerim bo uredila osnovna načela 
organiziranosti in upravljanja skladov, vodenja njihovih 
poslovnih knjig ter zagotovila ustrezen nadzor nad njihovim 
poslovanjem. Pri tem naj predlaga organiziranje skladov kot 
kapitalskih družb le v primerih, ko je to glede na strukturo 
premoženja skladov ustrezna organizacijska oblika. Rok za 
predložitev zakona: 2 meseca. 

7. Odbor priporoča Vladi, da preko svojih predstavnikov v 
upravnih in nadzornih organih bolj dosledno nadzira 
uresničevanje javnega interesa in njihovega pravilnega 
delovanja. 

8. Odbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da obravnava 
poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije o revizijah 
skladov skupaj z ugotovitvami in sklepi Odbora Državnega 
zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ. O svojih ugotovitvah naj Vlada Republike Slovenije v 
roku dveh mesecev obvesti odbor. 

9. Odbor predlaga Računskemu sodišču Republike Slovenije, 
da podobno skupno poročilo pripravi za potrebe Odbora za 
nadzor proračuna in drugih javnih financ tudi o revizijah za leto 
1997 Hkrati s poročilom oziroma v sklopu tega skupnega 
poročila naj Računsko sodišče poda tudi informacijo o tem, 
kako skladi uresničujejo priporočila, ki jih je Računsko sodišče 
podalo ob prejšnjih revizijah. 

Svetovalec DZ Predsednik odbora 
mag. Jože KONČAN, l.r. Ferl HORVAT, l.r. 
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Poročilo 

SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA 

REVIZIJO ZA LETO 1997 

Slovenski inštitut za revizijo pošilja na podlagi 3. odstavka 5. 
člena zakona o revidiranju, 

- POROČILO SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO ZA 
LETO 1997. 

Poročilo je sprejel po predhodni obravnavi strokovnega sveta 

Slovenskega inštituta za revizijo, svet Slovenskega inštituta 
za revizijo. 

Marjan Odar, l.r. 
Direktor 

Slov. inšt. za revizijo 

POROČILO ZA LETO 1997 

Na določbah 5. člena zakona o revidiranju obravnava državni 
zbor Republike Slovenije letno poročilo Slovenskega inštituta za 
revizijo (odslej Inštitut). Po 8. členu statuta Inštituta svet Inštituta 
sprejme letno poročilo, ki ga pošlje v obravnavo državnemu zboru 
Republike Slovenije. Inštitut letos četrtič izdeluje letno poročilo, 
tokrat za leto 1997, in na ta način poroča o izpolnjevanju z 
zakonom predpisanih nalog. 

1. PRAVNI STATUS INŠTITUTA 

Na podlagi 5. člena zakona o revidiranju je Inštitut ustanovila 
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Ustanovljen 
je bil 29. julija 1993 kot zavod in vpisan v sodni register pod 
številko registrskega vložka 1/24444/00 Ljubljana s sklepom srg 
7748/93 dne 9. septembra 1993. V skladu z zakonom o revidiranju 
ie dal državni zbor Republike Slovenije soglasje k statutu 4. 
februarja 1994. 

2. PROGRAM DELA 

Program dela za leto 1997 je po poprejšnji obravnavi strokovnega 
sveta sprejel svet Inštituta. Z njim so bile začrtane temeljne naloge 
Inštituta v letu 1997. Poleg tistih, ki jih je moral opraviti po zakonu 
o revidiranju, statutu in programu dela, pa je opravil še nekatere 
druge, ki niso bile predvidene. Vsak dan opravlja tudi stalne naloge, 
Povezane s svojim delovanjem. 

3. IZPOLNITEV PROGRAMA DELA ZA LETO 1997 

V programu dela za leto 1997 so bile naloge projektno načrtovane 
po sekcijah, zato je tako sestavljeno tudi poročilo o opravljenem 
delu. 

Sekcija za revizijo 

a. Izobraževanje za naziva revizor in pooblaščeni 
revizor 

Izobraževanje novih revizorjev in pooblaščenih revizorjev ter 
preverjanje njihovega znanja je ena izmed temeljnih nalog Inštituta. 

Izobraževanje 

V letu 1997 smo nadaljevali izobraževanje za naziv revizor in 
zaključili izobraževanje za naziv pooblaščeni revizor za kandidate, 
ki so se vpisali v izobraževanje na podlagi 42. člena zakona o 
revidiranju (prehodnih določb). Izobraževanje za posamezni naziv 
zajema tele predmete: revizija, računovodstvo, poslovne finance 
ter gospodarsko in davčno pravo. V obeh izobraževalnih 
programih so zajeta temeljna področja, ki jih morajo obvladati 
kandidati, ki hočejo pridobiti posamezen naziv. 

V izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo 
zakonsko določene pogoje. V izobraževanje za naziv revizor se 
lahko vpišejo kandidati, ki imajo dve leti delovnih izkušenj na 
področju revizije, v izobraževanje za naziv pooblaščeni revizor 
pa kandidati, ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na tem 
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področju (torej so že opravili izpit za naziv revizor). 

Razpis za vpis v izobraževanje za naziv revizor je bil javno 
objavljen. 

Izobraževanje na zaniv revizor 

Izobraževanje za naziv revizor obsega 150 ur, od teh 
revizija 50 ur, 
računovodstvo 40 ur, 
poslovne finance 30 ur, 
gospodarsko in davčno pravo 30 ur, 
skupaj 150 ur. 

Septembra 1997 se je v to izobraževanje vpisalo 27 kandidatov, 
predavanja zanje pa so se končala januarja 1998. 15 kandidatov 
mora pred izpitom iz računovodstva opraviti diferencialni izpit iz 
računovodskih predmetov, ki jih niso opravili na fakulteti; 3 kandidati 
morajo opraviti izpit iz upravljalnega računovodstva, 15 iz 
stroškovnega računovodstva in ena kandidatka iz finančnega 
računovodstva. Opravljanja izpita iz poslovnih financ je bila 
oproščena ena kandidatka. Kandidati so opravljali izpite takoj po 
končanih predavanjih, torej pred rednimima rokoma; izpit iz 
poslovnih financ je opravilo 15 kandidatov, iz revizije 24 in iz 
računovodstva 9. Izpit iz gospodarskega in davčnega prava so 
kandidati opravljali januarja 1998. Poleg tega sta bila v okviru 
izobraževanja za naziv revizior tudi dva redna izpitna roka, in 
sicer maja in novembra. Za izvedbo izobraževanja je Inštitut izdelal 
1.155 strani učnega gradiva, samo izobraževanje pa je potekalo 
po sprejetem urniku. 

Za pridobitev naziva revizor mora kandidat po uspešno opravljenih 
izpitih izdelati še seminarski nalogi s področja preizkušanja 
notranjih kontrol v gospodarski družbi in preizkušanja podatkov 
na izbranem področju. V letu 1997 je zagovor seminarskih nalog 
uspešno opravilo 51 kandidatov (od teh jih je bilo 7 vpisanih v 
izobraževanje v letu 1994, 23 v letu 1995 in 21 v letu 1996). 

Izobraževanje za naziv pooblaščeni revizor 

Za pridobitev naziva pooblaščeni revizor mora kandidat po 
uspešno opravljenih izpitih izdelati zaključno delo o celoviti reviziji 
večje in sestavljene gospodarske družbe. V izobraževanje se je 
bilo na podlagi 42. člena zakona o revidiranju mogoče vpisati do 
konca leta 1996. Ker pa zaradi prevelikega števila vpisanih 
kandidatov do konca leta 1996 vsem ni bilo mogoče zagotoviti 
opravljanja zagovora zaključnih del, smo podaljšali rok za oddajo 
in zagovor zaključnih del do 31. marca 1997. Tako je v letu 1997 
uspešno opravilo zagovor zaključnih del 60 kandidatov (od tega 
jih je bilo 17 v izobraževanje vpisanih v letu 1995 in 43 v letu 
1996). 

b. Izdajanje potrdil o nazivih revizor in pooblaščeni 
revizor 

Vsak revizor s potrdilom (certifikatom) lahko zaprosi za pooblastilo 
za delo (licenco). Revizor lahko revidira računovodske izkaze le, 
če ima veljavno pooblastilo za delo. Lani je pridobilo potrdilo 60 
novih pooblaščenih revizorjev; od teh jih je za pooblastilo za delo 
do konca leta zaprosilo 30 in vsi so ga tudi dobili. Konec leta 1997 
je bilo 220 pooblaščenih revizorjev; 134 jih je imelo pooblastilo za 
delo Potrdiio je pridobilo 51 revizorjev, 22 jih je zaprosilo za 
pooblastilo za delo in vsi so ga tudi dobili. Vsem, ki so zaprosili za 
pooblastilo za delo, je Inštitut izdal odločbe in revizorske izkaznice. 

Po statutu izda Inštitut pooblastilo za delo za dve leti in ga po tem 
obdobju tudi podaljša. V letu 1997 je 7 pooblaščenim revizorjem to 
pooblastilo poteklo. Zahtevek za njegovo podaljšanje so vložili 3 
pooblaščeni revizorji. Prav tako je poteklo pooblastilo 6 revizorjem; 

zahtevek za njegovo podaljšanje je vložilo 5 revizorjev. Ker so vsi 
izpolnjevali pogoje iz 41. in 42. člena statuta Inštituta, jim je Inštitut 
poblastila za delo podaljšal. 

c. Priznavanje tujih nazivov 

V letu 1997 ni bilo potrjeno kot veljavno nobeno tuje potrdilo. Za 
nostrifikacijo tudi ni nihče zaprosil. 

č. Izdajanje in odvzemanje pooblastila za delo 
revizorjem in pooblaščenim revizorjem 

V letu 1997 Inštitut ni odvzel nobenega pooblastila za delo. 
Postopek za izrek ukrepa odvzema pooblastila za delo enemu 
pooblaščenemu revizorju se do konca leta 1997 še ni končal. 

d. Registri revizijskih družb, revizorjev in 
pooblaščenih revizorjev ter objavljanje seznamov 

Inštitut vodi v skladu z zakonom register revizijskih družb ter 
register revizorjev in pooblaščenih revizorjev. Vodi jih računalniško 
in jih sproti dopolnjuje. 

Register revizijskih družb 

V register revizijskih družb je bilo na dan 31. decembra 1997 
vpisanih 44 revizijskih družb. V letu 1997 je bilo na novo vpisanih 
7 revizijskih družb, 1 družba pa je bila izpisana. 

Register revizorjev 

V register revizorjev je bilo na dan 31. decembra 1997 vpisanih 
95 revizorjev, od teh 55 s pooblastilom za delo. 

Register pooblaščenih revizorjev 

V register pooblaščenih revizorjev je bilo na dan 31. decembra 
1997 vpisanih 220 pooblaščenih revizorjev, od teh 134 s 
pooblastilom za delo. 

Objavljanje seznamov revizijskih družb 

Zakon določa, da mora Inštitut letno objavljati seznam revizijskih 
družb, vpisanih v register pri Inštitutu. V letu 1997 je Inštitut objavil 
seznam revizijskih družb, vpisanih v register pri Inštitutu. V letu 
1997 je Inštitut objavil seznam revizijskih družb, vpisanih v regis- 
ter, v vseh desetih zvezkih Revizorja. Seznam revizijskih družb, 
vpisanih v register pri Inštitutu, pa je bil predan vsem, ki so se 
zanj zanimali. 

e. Nadzor nad revizijskimi družbami 

Inštitut nadzira izvajanje nalog revidiranja revizijskih družb v skladu 
s 6. členom zakona o revidiranju. Nadzore je kot eno svojih temeljnih 
nalog začel opravljati že v letu 1996, s koncem leta 1997 pa je 
opravil tudi prvo tretjino (12) rednih nadzorov nad revizijskimi 
družbami. Po 31. decembru 1996 je opravil še 7 rednih nadzorov. 
Iz naslova teh je 5 revizijskim družbam izrekel interni opomin. 
Poleg rednih je v letu 1997 v skladu s pravilnikom o izvajanju 
nadzora nad revizijskimi družbami opravil tudi 5 izrednih nadzorov. 
4 je končal, 1 pa še ne. Iz naslova izrednih nadzorov je 2 
revizijskima družbama izrekel interni opomin. 

Nadzore so opravljale delovne skupine, sestavljene iz 
pooblaščenih revizorjev, ki jih je potrdil odbor sekcije za revizijo, 
pri dveh rednih nadzorih pa je bil v okviru tehnične pomoči (projekt 
Phare) navzoč tudi predstavnik Združenja pooblaščenih revizorjev 
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(The Chartered Association of Certified Auditors) iz Londona, ki 
je preverjal kakovost (tekočih in že opravljenih) nadzorov pri 
Inštitutu. Na podlagi tako lastnih izkušenj kot tudi njegovih priporočil 
bo Inštitut v letu 1998 izpopolnil predpise, ki se nanašajo na 
opravljanje nadzora nad revizijskimi družbami, in na podlagi 
izpopolnjenih predpisov opravil v tekočem letu redne nadzore po 
zaključku revizijske sezone v 12-ih revizijskih družbah, vse 
izredne nadzore, ki jih opravlja na posebno zahtevo, in korektivne 
nadzore, ki jih bo opravil po zaključku revizijske sezone pri tistih 
revizijskih družbah, pri katerih je ugotovil pomembnejše 
nepravilnosti in pomanjkljivosti. 

Po opravljenih rednih in izrednih nadzorih je Inštitut v primeru 
ocenjenega nepravilnega ravnanja revizijskih družb izrekal ukrepe 
v skladu s pravilnikom in revizijske družbe obvezal, naj 
ugotovljene nepravilnosti odpravijo. 

V skladu z določili pravilnika o izvajanju nadzora nad revizijskimi 
družbami obsega področje nadzora ugotavljanje in presojanje 

- usklajenosti delovanja revizijskih družb z zakonom o revidiranju 
in navodili za delovanje revizijskih družb, 

- spoštovanja temeljnih revizijskih načel in mednarodnih revizijskih 
standardov pri revidiranju pri naročniku, 

- spoštovanja kodeksa poklicne etike zunanjega revizorja in 
navodil za delovanje revizijskih družb ter 

- izvajanja notranjega nadzora nad delovanjem revizijskih družb. 

Sodila za ugotavljanje in presojanje spoštovanja zakonskih in 
poklicih določil, načel, standardov in postopkov so podrobneje 
opredeljena v pravilniku o postopku izvajanja nadzora nad 
revizijskimi družbami. 

Osrednje področje nadzora, ki ga opravlja Inštitut, je povezano s 
spoštovanjem temeljnih revizijskih načel in mednarodnih revizijskih 
standardov pri revidiranju pri naročniku. Pri tem se nadzor v 
posameznih revizijskih družbah opravlja tako, da člani delovne 
skupine na dan nadzora iz seznama naročnikov revizijske družbe 
s slučajnim izborom določijo dokumentacijo, ki bo predmet preg- 
leda. Seznam naročnikov pripravijo revizijske družbe po pred- 
hodnem obvestilu Inštituta; pri vsakem naročniku morajo imenovati 
vodjo revizijske skupine - pooblaščenega revizorja, ki je odgovoren 
za kakovost opravljenega revizijskega dela. Popolnost seznama 
preveri Inštitut na podlagi podatkov, ki jih v povezavi z zaključnimi 
računi za posamezno obračunsko obdobje prejme od Agencije 
Republike Slovenije za plačilni promet. Slučajni vzorec naročnikov, 
katerih dokumentacija je predmet pregleda, je določen tako, da 
nadzorni organ pregleda delo vseh pooblaščenih revizorjev v 
revizijski družbi (dokumentacijo vsaj enega naročnika od vsakega 
pooblaščenega revizorja). Nepravilnosti s ugotavljajo v okviru 
pregledane dokumentacije. Ker obstaja možnost, da vsebuje večje 
in pomembnejše nepravilnosti dokumentacija naročnikov, ki niso 
bili predmet nadzora, opravlja Inštitut na podlagi 7. člena pravilnika 
o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami tudi izredne nadzore 
na pobudo tistih (pravnih ali fizičnih oseb), ki so možne 
nepravilnosti sporočili Inštitutu. 

V skladu s pravilniki Inštituta mora biti vsaka revizijska družba 
predmet nadzora najmanj enkrat v treh letih. O pogostejših nadzorih 
odloča odbor sekcije za revizijo, če 

" so pri opravljenem rednem nadzoru ugotovljene nepravilnosti in 
pomanjkljivosti pri delovanju revizijske družbe (korektivni 
nadzor); 

• prejme Inštitut prijavo o domnevno nepravilnem ravnanju 
revizijske družbe (izredni nadzor). 

Izvajalci nadzora morajo pri odločanju o obsegu pregleda pri 
rednem nadzoru upoštevati 

- pomembnost (velikost) revizijske družbe, 
- število naročnikov revizijske družbe, 
- pomembnost (velikost) naročnikov revizijske družbe, 
- enakomernost zajetja gospodarskih panog, 
- enakomernost zajetja naročnikov in/ali revizijskih družb po 

območjih. 

Inštitut ocenjuje, da revizijske družbe ugodno sprejemajo 
opravljanje nadzorov; na podlagi danih ugotovitev že izpopolnjujejo 
kakovost svojega dela. Na podlagi povratne informacije, ki jo je 
Inštitut prejel pri opravljanju nadzorov, je v letu 1998 načrtovanih 
več posvetov za pooblaščene revizorje, na katerih bodo 
oblikovana skupna stališča o reševanju najpogostejših problemov 
in izhodišča za čim bolj poenoteno sestavljanje poročil revizijskih 
družb na podlagi mednarodnih revizijskih standardov in zakona o 
revidiranju. 

f. Dopolnilno izobraževanje revizorjev in pooblaščenih 
revizorjev 

Po statutu Inštituta se morajo revizorji in pooblaščeni revizorji za 
obnovitev veljavnosti pooblastila za delo dodatno izobraževati 
najmanj 30 ur letno. Večino seminarjev za to dodatno izobraževanje 
prireja Inštitut. V letu 1997 smo tako izvedli tele vrste izobraževanja: 

- seminar o SRS 35 - Računovodske rešitve v javnih podjetjih, 
- seminar o uporabi programa ACL za Okna, 
- seminar o računovodskih vidikih obvladovanja stroškov v 

sodobnih proizvajalnih procesih, 
- seminar o nekaterih novih metodah predračunavanja in 

obračunavanja stroškov v podjetjih, 
- seminar z naslovom Kako analizirati računovodske izkaze, 
- nadaljevalni seminar o uporabi programa ACL za Okna, 
- strokovno srečanje revizorjev, 
- učno delavnico za izpopolnitev znanja o uporabi programa ACL 

za Okna, 
- učno delavnico o uporabi programa LAN, 
- seminar o reviziji in revidiranju računovodskih izkazov, 
- učno delavnico o načelih in uporabi pogodb v izogib dvojnemu 

obdavčenju, 
- seminar o računovodskem spremljanju delovanja poslovno- 

izidnih enot v organizacijah javnih gospodarskih služb (javnih 
podjetjih). 

Za vse seminarje in učne delavnice lahko rečemo, da so bili na 
visoki strokovni ravni, zato smo jih morali kar nekaj tudi ponoviti. 

g. III. letna konferenca revizorjev 

Po sklepu odbora sekcije za revizijo je Inštitut od 26. do 28. 
novembra 1997 organiziral III. letno konferenco revizorjev. 
Namenjena je bila predvsem revizorjem in poblaščenim revizorjem. 

Prvi dan konference so bili predstavljeni delovanje Inštituta v letu 
1997 ter smernice razvoja v prihodnje. Problemski del konference 
je bil posvečen različnim temam, med njimi sodelovanju zunanjih 
revizorjev z Računskim sodiščem, pravnim vidikom zakonskih 
zahtev pri posebnih revizijah, revidiranju upoštevanja zaščite 
avtorskih pravic pri računalniških programih, revizijskim odborom, 
preizkušanju notranjih kontrol, davčnemu svetovanju ter 
revidiranju in davčnemu inšpiciranju. 

Konference se je udeležilo 219 revizorjev in pooblaščenih 
revizorjev. 
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h. Problemska področja reivzije 

Ena temeljnih nalog odbora sekcije za revizijo v letu 1997 je bila 
priprava osnutka sprememb zakona o revidiranju, ki naj bi 
slovenski revizijski stroki omogočile poenotenje pravnega okvira 
njenega delovanja s pravnim okvirom delovanja revizijske stroke 
v državah Evropske zveze. To poenotenje je neobhodno s stališča 
vključevanja naše države v evropske okvire. Pomembna 
razhajanja s splošnimi evropskimi usmeritvami, izraženimi tudi v 
smernicah Evropske zveze, so očitna zlasti v zakonskih določilih, 
ki se nanašajo na 

-omejitev lastništva (deleža) tujih pravnih in fizičnih oseb v revizijski 
družbi na 49% osnovnega kapitala revizijske družbe, 

- nemožnost delovanja revizorjev kot fizičnih oseb pri opravljanju 
revizijske dejavnosti, 

- način upravljanja Inštituta. 

Trenutno stanje organiziranosti revizijske dejavnosti v Sloveniji 
ne omogoča sprejema Inštituta med redne člane najpomembnejše 
evropske organizacije revizorjev (Federation des Experts 
Comptables Europeens, FEE). Zaradi tega je za vključevanje 
slovenske revizijske stroke v evropske revizijske tokove 
življenjskega pomena čim hitrejša uskladitev z zahtevami 
Evropske zveze na revizijskem področju. Izključitev iz 
mednarodnih povezav namreč dolgoročno pomeni strokovno 
stagnacijo ali celo nazadovanje. 

Poseben problem, s katerim se sooča revizijska stroka v Sloveniji, 
je način poročanja tako podjetij kot tudi revizijskih družb. Pri tem 
je treba poznati razlike med letnim poročilom, računovodskimi 
izkazi s pojasnili, poslovnim poročilom in revizorjevim poročilom; 
to v naših razmerah kljub sedanji zakonodaji še ni popolnoma 
razčiščeno in zaradi tega prihaja glede poročanja na različnih 
ravneh pogosto do nesporazumov. Letno poročilo obsega v skladu 
s 56. členom zakona o gospodarskih družbah letno računovodsko 
poročilo (računovodske izkaze in v prilogi pojasnila k njim) ter 
poslovno poročilo, ki mora v skladu z 52. členom omenjenega 
zakona vsebovati predvsem 

- podatke in pojasnila o premoženjsko-finančnem stanju in sestavi 
financiranja, 

- podatke in pojasnila o razvoju in izidih poslovanja, 
- oceno možnosti razvoja v prihodnje, 
- podatke o izdajanju in odkupovanju lastnih delnic oziroma 

deležev. 

računovodskega zajemanja in izkazovanja postavk in kategorij. 
Poročilo lahko vsebuje tudi dodatne podatke skladno s 
posebnimi zahtevami pravne osebe, pri kateri se opravlja 
revidiranje. Vse navedeno (iz 22. člena zakona o revidiranju) 
bistveno razširja revizorjevo odgovornost pri javnem poročanju 
v primerjavi s pravili in standardi za javno revizorjevo poročanje 
v razvitem zahodnem svetu. 

Ker so navedene razmejitve, ki so sicer v zakonu naštete na 
splošno, v praksi nejasne, se revizorjem pogosto pripisuje 
odgovornost tudi za tisto, za kar v skladu z zakonom in revizijskimi 
standardi ne odgovarjajo. Prav tako se pogosto dogaja, da se 
predstave o revizorjevem poročilu opirajo na poročila bivše Službe 
družbenega knjigovodstva. Zato posveča revizijska stroka temu 
področju posebno pozornost in namerava v tej zvezi dati tako 
podjetjem kot tudi revizijskim družbam in uporabnikom revizijskih 
poročil dodatna navodila in pojasnila, potrebne pa bodo tudi 
spremembe samega zakona o revidiranju. 

S koncem leta 1997 se je lastninsko preoblikovala večina podjetij 
z družbenim kapitalom. S tem se je bistveno povečalo število 
podjetij, ki morajo imeti v skladu z zakonom o gospodarskih 
družbah revidirane računovodske izkaze. Počasi se razvija tudi 
lastniška zavest slovenskih delničarjev. Glede na vse to je tudi 
čedalje več spornih vprašanj, povezanih tako z računovodskimi 
izkazi kot tudi z opravljenimi revizijami in njih davčnim 
obravnavanjem. Odbor sekcije za revizijo sproti obravnava in 
rešuje pritožbe, ki jih Inštitutu pošiljajo fizične in pravne osebe, 
poleg tega pa glede na te pritožbe izpolnjuje strokovna navodila 
za delovanje revizijskih družb. V revizijskih družbah, na katere se 
pritožbe nanašajo, sme odbor sekcije za revizijo v skladu s 
pravilnikom o izvajanju nadzora nad revizijskimi družbami 
zahtevati izvedbo izrednega nadzora ter v primeru morebitnih 
kršitev pravil stroke predlagati primerne ukrepe. 

Sekcija za računovodstvo 

a. Stališča in pojasnila Inštituta 

Sekcija za računovodstvo je v letu 1997 pripravila tale stališča in 
pojasnila, ki jih je sprejel Strokovni svet Inštituta: 

slatišče 13 - izpis potrjenih odprtih postavk terjatev kot 
revizijski dokaz, 

stališče 14 - Vrednotenje dolgoročnih finančnih naložb, 

Za leto poročilo je odgovorno poslovodstvo podjetja, revizorjeva 
naloga pa je v skladu z 2. členom zakona o revidiranju revidiranje 
računovodskih izkazov. Po mednarodnih revizijskih standardih, 
na katere se sklicuje 23. člen zakona o revidiranju, obsega 
revizorjevo poročilo tele temeljne sestavine: 

- naslov, 
- naslovnika, 
- označitev računovodskih izkazov, ki so predmet revidiranja, 
- sklicevanje na uporabljene revizijske standarde ali pravila, 
- mnenje ali zavrnitev mnenja o računovodskih izkazih, 
- podpis, 
- revizorjev naslov in 
- datum poročila. 

V skladu z 22. členom zakona o revidiranju mora pooblaščeni 
revizor poleg naštetega v svoje poročilo vključiti tudi računovodske 
izkaze, ki so bili predmet preizkušanja in ocenjevanja, opombe k 
računovodskim izkazom s pojasnili temeljnih podatkov v njih ter 
navedbo predpisov, splošnih aktov, računovodskih smernic in 
standardov, uporabljenih pri njih sestavljanju, oziroma metod 

stališče 15 - Popravek vrednosti terjatev do kupcev v bilanci 
stanja, 

stališče 16 - Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala, 

stališče 17 - Lastne delnice, 

stališče 18 - Lastni poslovni deleži, 

stališče 19 - Vplačani presežek kapitala v družbi z omejeno 
odgovornostjo, 

stališče 20 - Razporeditev čistega dobička v rezerve v delniški 
družbi, 

pojasnilo 7 - dolgoročne rezervacije za sanacijo virov 
obremenjevanja okolja, 

pojasnilo 8 - Sprejem in predložitev letnega poročila, 

pojasnilo 9 - Uporaba določb ZGD o združitvah delniških družb 
tudi za družbe z omejeno odgovornostjo, 
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pojasnilo 10- Obravnavanje stroškov odstranitve obstoječe 
zgradbe zaradi zgraditve nove, 

pojasnilo 11 - Izkazovanje nabavne vrednosti pri nakupu dela 
zgradbe, 

pojasnilo 12- Uporaba SRS 33 - Računovodske rešitve v 
društvih. 

b. Novi računovodski standardi 

V okviru Inštituta deluje tudi komisija za slovenske računovodske 
standarde, ki pripravlja osnutke in predloge novih standardov, jih 
objavlja ter zbira pripombe in predloge iz javne razprave, končni 
predlog standardov pa izroči v sprejem strokovnemu svetu 
Inštituta. V letu 1997 je bil sprejet novi računovodski standard 

SRS 36 - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah. 

Pripravili smo tudi osnutek SRS 37 - Računovodske rešitve v 
nedelujočih podjetjih - in ga dali v javno razpravo. 

c. Izobraževanje za naziv preizkušeni računovodja 

Zakoni ne določajo, katere pogoje mora izpolnjevati računovodja, 
in to je eden izmed vzrokov, da je ta poklic premalo cenjen in 
razvrednoten. Kodeks poklicne etike računovodje določa, da je 
za poklic računovodje v srednjih in velikih organizacijah ter 
računovodskih servisih potrebna najmanj visokošolska izobrazba, 
v drugih pa višješolska izobrazba, ter da so najuglednejši 
računovodje na podlagi posebnih preizkušanj registrirani pri 
Inštitutu. Zato je strokovni svet na predlog odbora sekcije za 
računovodstvo pripravil program izobraževanja za naziv 
preizkušeni računovodja, ki ga po statutu lahko organizira Inštitut. 
Izobraževanje obsega 140 ur izobraževanja iz tehle predmetov: 

poslovno okolje in financiranje 24 ur, 
organizacijsko okolje 24 ur, 
računovodske informacije za odločanje 24 ur, 
notranje računovodsko poročanje 34 ur, 
zunanje računovodsko poročanje 34 ur. 

Aprila 1997 smo že drugič začeli izobraževanje za naziv 
preizkušeni računovodja. Vanj se je vpisalo 32 kandidatov. Za 
njegovo izvedbo je Inštitut izdelal 1.344 strani učnega gradiva, 
samo izobraževanje pa je potekalo po sprejetem urniku. Kandidati 
so imeli na voljo tri roke za opravljanje izpitov, in sicer prvega 
takoj po končanih predavanjih, in redna roka aprila in oktobra. 
Izpit iz organizacijskega okolja je opravilo 29, iz računovodskih 
informacij za odločanje 20, iz notranjega računovodskega 
poročanja 21, iz zunanjega računovodskega poročanja 23 ter iz 
poslovnega okolja in financiranja 18 kandidatov. 13 kandidatov je 
uspešno opravilo vse izpite. 

Izobraževanje bomo letos nadaljevali, kajti prepričani smo, da 
lahko samo strokovno usposobljeni računovodje sledijo zahtevam 
po kakovostni pripravi računovodskih izkazov in poročil. 

č. Register preizkušenih računovodij 

V register preizkušenih računovodij je bilo na dan 31. decembra 
1997 vpisanih 27 preizkušenih računovodij, od tega 15 s 
Pooblastilom za delo. 

d. Raziskovalna naloga o uporabi slovenskih 
računovodskih standardov 

Slovenski računovodski standardi so bili sprejeti že leta 1993, o 
njih uporabi in izvajanju v praksi pa ni sistematično zbranih 
podatkov. Zato smo leta 1996 začeli raziskovalno nalogo, s katero 
smo želeli ugotoviti, kako je s praktično uporabo slovenskih 
računovodskih standardov. Raziskava je zajela probližno 300 
predvsem velikih in srednje velikih podjetij. Ta naloga je bila 
končana lani. Njeni izsledki nam bodo služili kot izhodišče pri 
pripravi sprememb sedanjih standardov in pri izdelavi novih. Tako 
smo ugotovili splošno stanje računovodstva v Sloveniji, predvsem 
na področju organiziranosti, izdelovanja predračunov in 
obračunov, uporabe računovodskih usmeritev ter računovod- 
skega pripravljanja podatkov za sprejemanje odločitev. O izsledkih 
raziskave smo začeli poročati v Revizorju že lani, o njih pa bomo 
poročali tudi letos. 

e. Problemska področja računovodstva 

Računovodski poklic je bil v preteklosti močno podcenjen; 
računovodstvo pa je bilo nujno zlo; tudi v javnosti to ni bil cenjen 
poklic. Vendar je računovodja tisti, ki je običajno odgovoren za 
pravilno pripravo računovodskih izkazov in za ugotovitev dobička, 
ki je temeljni cilj delovanja družb in si ga na koncu lastniki tudi 
razdelijo. Iz tega spoznanja izhajamo tudi na Inštitutu, zato si 
močno prizadevamo za izboljšavo stanja na tem področju. 
Zakonsko ni določeno, kdo je lahko računovodja, zato mnogi 
med njimi nimajo niti ustrezne izobrazbe niti ustreznih izkušenj. 
Posledica takega stanja je tudi kakovost računovodskih poročil. 
To je bil eden izmed najpomembnejših razlogov, da smo uvedli 
naziv preizkušeni računovodja. Menimo, da bi se stanje na tem 
področju bistveno izboljšalo, če bi bile vsaj za računovodje 
računovodskih servisov predpisane najnujnejše zahteve, ki bi jih 
morali izpolnjevati, da bi lahko vodili računovodstvo tudi drugim. 

Pričakovali smo, da bo Slovenija dobila nov zakon o računovod- 
stvu v nepridobitnih organizacijah. V ta namen smo na Inštitutu 
pripravili in tudi izdelali poseben računovodski standard, ki 
upošteva posebnosti vodenja računovodstva v nepridobitnih 
organizacijah. Standard je izdelan na podlagi predpostavka 
strogega upoštevanja nastanka poslovnega dogodka (accrual 
cost basis). Že pri izdelavi standarda se je v strokovnih razpravah 
večkrat postavilo vprašanje uporabe načela finančnih tokov (cash 
basis) oziroma iz tega načela izpeljanega načela kameralnega 
računovodstva. Tudi na podlagi ureditev v svetu je za Slovenijo 
verjetno najboljša rešitev, da proračun in uporabniki proračunskih 
sredstev vodijo knjige po načelu kameralnega računovodstva, 
postavlja pa se vprašanje, kateri so tisti uporabniki proračunskih 
sredstev, ki naj bi prav tako vodili poslovne knjige po načelu 
kameralnega računovodstva. To je tako strokovno kot delno tudi 
politično vprašanje, saj je to vprašanje povezano tudi z načinom 
obravnavanja prihodkov tistih zavodov in organizacij, ki se 
večinsko financirajo iz proračuna, del prihodkov pa pridobivajo z 
opravljanjem pridobitne dejavnosti. Takih pravnih oseb ni malo, pa 
tudi prihodki, pridobljeni iz pridobitnih dejavnosti, niso zanemarljivi. 

S prejšnjim vprašanjem je povezano tudi vprašanje bilance 
državnega premoženja. Država se bo morala odločiti za enega 
izmed v svetu znanih konceptov. Praktično sta možni le dve 
rešitvi: ali ima vse državno premoženje evidentirano lastnik 
(država in lokalne skupnosti), ki tudi v celot' vodi knjigovodstvo 
zanj, ali pa ga država da v upravljanje posameznim pravnim 
osebam (sredstva v upravljanju). To je konceptualno vprašanje in 
od odločitve za enega izmed obeh modelov so odvisna mnoga 
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pravna, ekonomska pa tudi računovodska in pravna vprašanja, 
zato je nujno, da država sprejme koncept razvoja na tem področju 
in uredi javne finance. Šele po sprejetju teh odločitev je namreč 
možna tudi operacionalizacija posameznih nalog, povezanih z 
računovodskimi vprašanji. 

Prav je, da tudi v letošnjem poročilu omenimo področje 
revalorizacije. Slovenija je v zadnjih letih občutno znižala inflacijskoi 
stopnjo, vendar je kljub temu inflacija skoraj še enkrat višja kot v 
državah Evropske zveze. Učinke inflacije iz računovodskih 
izkazov in njihov vpliv na poslovni izid izločimo s postopkom 
revalorizacije. Naš sistem revalorizacije zahteva realno ohranjanje 
kapitala in šele prirast kapitala nad njegovo realno ohranjeno 
vrednostjo, izraženo v kupni moči konec obračunskega obdobja, 
je dobiček, ki se lahko razdeli. Lani je bilo kar nekaj pritiskov, da bi 
sistem revalorizacije, opredeljen v standardih, odpravili oziroma 
spremenili. Na inštitutu ocenjujemo, da mora sedanji sistem 
revalorizacije veljati tako dolgo, dokler imamo inflacijo; čas za 
spremembe načina obračunavanja pa bo prišel, ko bo imela tudi 
Slovenija inflacijo na evropski ravni. 

Sekcija za davčno svetovanje 

a. Priprava zakona o davčnem svetovanju 

Najpomembnejša naloga, ki si jo je zadala sekcija, je bilo 
sodelovanje pri pripravi osnutka zakona o davčnem svetovanju. 
Inštitut je pripravil osnutek zakona o davčnem svetovanju in ga 
usklajeval z Ministrstvom za finance, vendar je Ministrstvo za 
finance pripravilo osnutek zakona, v katerem so po mnenju Inštituta 
nekatere rešitve, ki niso dovolj premišljenje. Kljub temu pa se bo 
Inštitut še naprej zavzemal za sprejem zakona o davčnem 
svetovanju, ki bo v korist davčni stroki, in je še naprej pripravljen 
sodelovati pri njegovem nastajanju. Ker je davčno svetovanje 
tesno povezano z revidiranjem računovodskih izkazov, je v 
interesu revizorjev in tudi Inštituta, da bi bilo to področje čim prej 
in strokovno korektno urejeno. 

b. Izobraževanje za naziv preizkušeni davčni 
svetovalec 

Ne glede na to, kako bo področje davčnega svetovanja zakonsko 
urejeno, mora Inštitut kot organizacija, ki je z zakonom 
pooblaščena za razvoj stroke, pripraviti in začeti izvajati 
izobraževanje za davčne svetovalce. Sekcija za davčno 
svetovanje si je za leto 1997 prvotno zastavila kar obsežen pro- 
gram dela. Strokovno najzahtevnejši del je bila predvidena priprava 
izobraževalnega programa za naziv preizkušeni davčni 
svetovalec. Zaradi dogovora z Ministrstvom za finance in obljub, 
da bo osnutek zakona o davčnem svetovanju, ki naj bi urejal tudi 
podeljevanje naziva davčni svetovalec, pripravljen in dan v 
parlamentarno sprejemanje, je strokovni svet Inštituta sprejel 
sklep, da se ta naloga izvzame iz programa dela za leto 1997. 
Prav tako se ni začel pripravljati pravilnik o izobraževanju za 
naziv preizkušeni davčni svetovalec, pravilnik o pridobitvi 
certifikata in podeljevanju licenc ter pravilnik o vodenju registra in 
drugih aktov, potrebnih za normalno delovanje sekcije za davčno 
svetovanje. Te naloge so prenesene v program dela za leto 1998. 

c. Problemska področja davčnega svetovanja 

1. 

Odbor za finance in monetarno politiko Državnega zbora 
Republike Slovenije je pri obravnavanju poročila Inštituta za leto 
1996 sprejel tudi poziv Ministrstvu za finance, naj se čim prej 
sestane z Inštitutom ter se dogovori o načinu sodelovanja in 

strokovnih rešitvah, ki zadevajo tako računovodske standarde 
ko tudi njih uporabo za davčne namene. Na podlagi priporočila 
Odbora za finance in monetarno politiko smo na Inštitutu pripravili 
osnutek dogovora o medsebojnem sodelovanju in ga poslali 
Ministrstvu za finance. Kljub ustnim dogovorom, da ni načelnih 
ovir, do podpisa dogovora še ni prišlo. Na Inštitutu ocenjujemo, da 
je nujno - kot smo navedli že v poročilih o delu za leti 1995 in 1996 
- da pride do sodelovanja med Ministrstvom za finance, davčnimi 
oblastmi (glavnega in posebnega davčnega urada) in Inštitutom 
ter zavzemanja strokovnih stališč o nekaterih vprašanjih 
obdavčitve. 

Pri tem je treba dodati, da to ni samo želja Inštituta, ampak tudi 
številnih podjetij. Večina davčnih zavezancev želi pravilno 
obračunavati davke, seveda pa si želijo jasnih in nedvoumnih 
zakonskih določb ter tudi stališč o posameznih vprašanjih 
obračunavanja davkov. 

2. 

Zakon o davku od dobička pravnih oseb v nekaterih členih premalo 
natančno določa davčno priznane odhodke, zato prihaja do 
različnih razlag, kaj je obdavčeno in kaj ne. Tako je na primer eno 
izmed področij, ki zakonsko ni natančno opredeljeno, področje 
povezanih oseb in popravkov vrednosti oziroma znižanja finančnih 
naložb ter popravkov vrednosti terjatev. Ta vprašanja so tudi 
tesno povezana z opredelitvijo povezanih oseb, ki je izredno 
široka. Zaradi teh pa tudi nekaterih drugih nejasnosti bi bilo po 
mnenju Inštituta treba zakon o davku od dobička spremeniti 
oziroma dopolniti ter natančno določiti, kaj je obdavčeno in kako 
ter kaj ne. 

Drugo področje, ki ga je treba tudi zaradi približevanja Evropski 
zvezi takoj urediti, je davek na dodano vrednost. Na nujnost 
uvedbe tega davka opozarja tudi Zveza evropskih računovodij 
(Federation des Experts Comptables Europeens, FEE), v kateri 
ima Inštitut status pridruženega člana. Vsi vemo, da bomo davek 
na dodano vrednost morali uvesti; treba pa je opozoriti, da zahteva 
uvedba tega davka zelo temeljite in celovite priprave tudi v podjetjih: 
od izdelave novih računovodskih programov, načina zajemanja 
podatkov do reševanja problemov financiranja vstopnega davka 
v zalogah. Takoj bi bilo treba začeti delovati tudi na tem področju. 
Ker pa je bil sprejem zakona o uvedbi davka na dodano vrednost 
že večkrat napovedan pa tudi odložen, podjetja ne vedo, kdaj bo 
zakon sprejet, in zato tudi pripravam na uvedbo tega zakona ne 
posvečajo dovolj pozornosti. 

3. 

Naslednje področje, ki ni urejeno, se nanaša na zakon o davčnem 
postopku. V zvezi z nadzorom nad pobiranjem davkov in postopki 
davčnih oblasti je kar nekaj vprašanj, ki v praksi davčnim 
zavezancem povzročajo precejšnje težave. Naj jih naštejemo le 
nekaj; 

- o pritožbah davčnih zavezancev odloča tako na prvi kot na 
drugi stopnji davčni organ, zato je lahko dvomljivo pravno varstvo 
davčnih zavezancev; 

- pritožba na drugostopenjsko odločbo davčnega organa ne zadrži 
plačila s to odločbo naloženega davka, četudi postopek še ni 
dokončen; ker pa trajajo postopki na sodiščih v nekaterih 
primerih tudi več let, bi bilo treba v primerih, ko bi davčna 
obveznost lahko ogrozila tudi obstoj podjetja, take pritožbe 
obravnavati prednostno; 

- v davčnih napovedih sploh ni predviden način izračunavanja 
tekoče davčne obveznosti v primeru, ko davčni organ naloži 
plačilo davka običajno za pretekla obdobja, pa je podjetje kasneje 
davek že obračunalo, in podobno; 

- tudi v primeru, ko davčni zavezanec sam ugotovi napako v 
davčnem izkazu in bi želel obračunati davek pravilno, ta možnost 
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ni predvidena, in še bi lahko naštevali; 
- predlagamo, da bi bilo glede na izkušnje v drugih državah 

smiselno razmisliti tudi o možnosti dogovora o spornih zadevah 
med davčnim zavezancem in davčnim organom. 

Ti in še drugi primeri kažejo na nujnost ponovne proučitve 
nekaterih določb zakona o davčnem postopku in v njih določiti 
tudi pravice davčnih zavezancev. 

Sekcija za notranjo revizijo 

Inštitut je v začetku leta 1997 ustanovil sekcijo za notranjo revizijo 
in odbor te sekcije kot njen izvršilni organ. Notranja revizija je s 
tem pridobila izhodišče za svoj nadaljnji strokovni razvoj. 

Temeljni nameni notranjega revidiranja so presojanje ukrepov za 
varstvo sredstev ter dobro gospodarjenje z njimi in s poslovnim 
izidom, iskanje nesmotrnosti in nepravilnosti, ki se kažejo pri 
delu, sredstvih in poslovnem izidu (tudi možnosti za osebno 
izkoriščanje), ter oblikovanje predlogov za njih odstranjevanje. 

V ta namen so se v številnih podjetjih, predvsem pa v bankah, 
oblikovale organizacijske enote, ki pokrivajo celotno področje 
notranjega revidiranja. V teoriji mesta notranjega revidiranja v okviru 
poslovnih funkcij niso enotno opredeljena. S stališča poslovodstva 
je notranje revidiranje sestavni del notranjega nadziranja, temeljna 
naloga notranje revizije pa preverjanje notranjih kontrol v podjetju. 
S stališča notranje revizije pa je notranje revidiranje neodvisno od 
kontrol, ki jih je postavilo poslovodstvo. 

V želji, da bi se notranja revizija opredelila kot stroka, ki načrtno 
oblikuje teoretične podlage za delovanje notranjih revizorjev, skrbi 
za njihov strokovni razvoj in kaže možnosti medsebojnega 
strokovnega povezovanja, smo prav zaposleni na tem področju 
izrazili pobudo za organiziranje sekcije za notranjo revizijo. 
Ustanovljena je bila v januarju 1996. Na prvi seji je sprejela načrt 
dela in imenovala svoj odbor. 

Odbor sekcije za notranjo revizijo je v okviru letnega načrta 
dejavnosti pripravil vrsto strokovnih podlag, ki so zadevale 
predvsem oblikovanje tistih temeljnih aktov, pravil in navodil o 
strokovnem delovanju, ki bi bili lahko temeljna opora za praktično 
delovanje notranjih revizorjev. Tako so bili pripravljeni 

- Priročnik notranjega revidiranja (prevod), 
- Standardi notranjega revidiranja (prevod), 
■ Poslovnik o delu sekcije notranje revizije, 
• Pravilnik o vodenju registra notranjih revizorjev, 
• Pravilnik o opravljanju izpitov za pridobitev naziva preizkušeni 

notranji revizor, 
■ Navodilo za poklicno delovanje notranjega revizorja, 
• Pravilnik o postopku za izrek ukrepa izgube članstva, 
- Pravilnik o izvajanju nadzora nad delovanjem notranjega 

revizorja 
ter sprejet 
- Kodeks poklicne etike notranjega revizorja. 

Odbor sekcije za notranjo revizijo je lani pripravil včlanitev te 
sekcije v Mednarodni inštitut notranjih revizorjev in pripravil pro- 
gram za seminar, sodeloval pa je tudi v okviru tehnične pomoči 
PHARE. 

Po našem mnenju je postavitev kodeksa poklicne etike notranjega 
revizorja temeljno izhodišče za nadaljnje snovanje strokovnih 
Podlag za delovanje notranje revizije v Sloveniji. Priprava splošnih 
aktov sekcije za notranjo revizijo je omogočila primerno 
organiziranje tako njenega delovanja kakor tudi delovanja vseh 
bodočih članov, ki jih nameravamo v letu 1998 vanjo postopoma 
vključevati na podlagi predvidenega izobraževanja oziroma 

izdelanega koncepta izobraževanja za pridobitev naziva 
preizkušeni notranji revizor. 

Sekcija za poslovne finance 

a. Kodeks poslovnofinančnih načel in poklicne etike 
poslovnega finančnika 

Komisija sekcije za pripravo kodeksa poslovnofinančnih načel je 
po dveletnem intenzivnem delu izdelala kodeks poslovnofinančnih 
načel, ki ga je sprejel tudi strokovni svet Inštituta. Temu smo 
dodali tudi kodeks poklicne etike poslovnega finančnika in tako s 
tema dvema dokumentoma ustvarili osnovo za njuno nadgradnjo 
v obliki standardov ali vsaj stališč o posameznih vprašanjih, 
povezanih s poslovnimi financami. Izjemno pomembna sta tudi 
zato, ker bi se morali nanju do neke mere opirati tako sodni in 
drugi izvedenci kot tudi sodišča pri razsojanju o vprašanjih 
ravnanja s finančnimi sredstvi in financiranja. 

b. Problemska področja poslovnih financ 

Nekaj podobnega, kot smo ugotovili za računovodstvo, velja tudi 
za poslovne finance: danes lahko vsako opravlja poklic finančnika. 
Tudi zato, predvsem pa zaradi dviga ravni znanja poslovnih 
finančnikov, bomo letos poskušali pripraviti temeljna izhodišča za 
izobraževanje za naziv preizkušeni poslovni finančnik. 

Ponovno opozarjamo, da področje poslovnih financ zakonsko ni 
urejeno. Slovenija nima zakona o finančnem poslovanju, tako da 
na tem področju manjka krovni zakon, ki bi urejal temeljne zadeve 
poslovnih financ. Tako se trenutno cela vrsta družb ukvarja s 
posojanjem denarja oziroma s posredovanjem pri posojanju 
denarja oziroma kar s finančnim posredništvom. Ker to področje 
ni urejeno s predpisi, prihaja do nepravilnosti in zlorab. Z zakonom 
o finančnem poslovanju bi bilo treba določiti vsaj temeljne pogoje, 
ki bi jih moralo podjetje izpolnjevati, da bi se lahko ukvarjalo s 
finančnimi posli, oziroma z zakonom o bančnem poslovanju določiti, 
katera so tista področja, ki niso urejena z zakonom o bankah, in 
pod kakšnimi pogoji se dela na njih lahko opravljajo. Nekaj 
podobnega velja tudi za zavarovalnice in druge finančne inštitucije. 
Tako stanje pa ima svoje korenine tudi v domači monopolizaciji in 
veliki moči bank. Odsotnost tuje konkurence se kaže predvsem 
v izredno visokih obrestih in s tem tudi stroških proizvodnje. Zelo 
zaskrbljujoče stanje na tem področju lahko ponazorimo s 
podatkom, da banke poslujejo zelo dobro, hkrati pa družbe komaj 
zmorejo poravnati svoje obveznosti do njih. Drugače povedano: 
cena denarja je previsoka, to pa je med drugim možno predvsem 
zaradi odsotnosti tuje konkurence na denarnem trgu (proizvajalna 
podjetja, ki izvažajo, pa se na tujih trgih dnevno srečujejo s 
konkurenco podjetij, ki svojo proizvodnjo financirajo z občutno 
nižjimi stroški obresti). Ker je tako, finančnim institucijam konkurira 
tako imenovani "sivi trg" denarja, ki pa je prav tako neurejen, 
nepregleden in brez ustreznega zavarovanja, torej visoko tvegan, 
pa kljub temu za mnoge družbe zanimiv in pomeni včasih žal tudi 
edini izhod. 

Dotakniti pa se je treba tudi trga vrednostnih papirjev. Zaradi 
lastninjenja se je cela vrsta bivših družbenih podjetij preoblikovala 
v delniške družbe. S tem sta povezana najmanj dva problema 
Prvi je, da delniške družbe, ki so delnice ponudile tudi v javni 
prodaji, ne želijo trgovanja z njimi na organiziranem trgu vrednostnih 
papirjev in delnic, sicer v nematerializirani obliki, tudi ne izdajo. 
Drugi pa je ravno nasproten: nekatera družbena podjetja so na 
podlagi zakona o lastninskem problikovanju podjetij postala 
delniške družbe, v bistvu pa sploh to ne želijo biti in jim je 
organizacijska oblika družbe z omejeno odgovornostjo veliko bližja. 
Gre za veliko število podjetij v lasti od 50 pa do nekaj 100 
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delničarjev. Ker je delniška družba tudi veliko dražja od družbe z 
omejeno odgovornostjo in še zaradi vrste drugih tako pravnih kot 
ekonomskih vprašanj, bi bilo treba razmisliti o najprimernejši 
organizacijski obliki teh družb. 

Sekcija za revidiranje informacijskih sistemov 

a. Mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli 
informacijskih sistemov 

V septembru 1997 je Inštitut organiziral že 5. mednarodno 
konferenco o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov. Njeno 
delo je spremljalo 140 udeležencev, svoje znanje in izkušnje pa 
so na njej predstavili udeleženci iz Slovenije, Švice, Švedske in 
Združenih držav Amerike. Osrednja tematska področa so bili 
izkušnje, ki se pojavljajo v praksi ob uporabi okvira in metodičnega 
prijema pri zagotavljanju ciljev urejanja informacij in z njimi 
povezanih tehnologij (Control Objectives for Information and Re- 
lated Technology, COBIT), kodeks varnega ravnanja z 
informacijami (standard 7799), zagotavljanje neprekinjenega 
delovanja, varnost v okolju Internet, revidiranje lokalnega omrežja, 
revidiranje v okolju skupinskih tehnologij, elektronsko poslovanje 
v plačilnem prometu, kontrole v programski rešitvi plačilnega 
prometa, revidiranje programskih rešitev plačilnega sistema, 
sodelovanje revizorjev računovodskih izkazov in revizorjev 
informacijskih sistemov, podpora revidiranju informacijskih 
sistemov s programom Lotus Notes, zahteve pri računalniškem 
obravnavanju poslovnih knjig za ugotavljanje davčnih obveznosti, 
revidiranje informacijskih sistemov v računovodskih servisih, 
revidiranje upoštevanja zaščite avtorskih pravic pri računalniških 
programih, upravljanje kakovosti programov in revizija programov 
ter problem skladnosti programskih rešitev za leto 2000. 
Organizirani pa sta bili tudi dve učni delavnici, ena o uporabi 
programa LAN in druga o uporabi programa ACL za Okna. 

b. Izobraževanje za preizkušenega revizorja 
informacijskih sistemov 

V dobi informatike mora revizor znati revidirati v razmerah 
računalniškega obdelovanja podatkov, zato se v svetu razvija 
poseben poklic revizor informacijskih sistemov. Organizacija za 
revidiranje in nadzor informacijskih sistemov (Information Sys- 
tems Audit and Control Association, ISACA) izobražuje in tudi 
podeljuje mednarodna pooblastila (licence) za opravljanje tega 
poklica. Leta 1997 je bilo drugič v Slovenije mogoče opravljati 
mednarodni izpit CISA. Izmed 15 kandidatov ga je uspešno 
opravila pet kandidatov. Inštitut pa je lani organiziral tudi dva 
dodatna izpita, ki ju morajo opraviti kandidati, ki so uspešno opravili 
izpit CISA, da pridobijo naziv preizkušeni revizor informacijskih 
sistemov. Izpit iz mednarodnih revizijskih standardov in izpit iz 
pravne ureditve področja informacijskih sistemov v Republiki 
Sloveniji je opravljalo 7 kandidatov in vsi so bili pri tem uspešni. 5 
kandidatov z opravljenim mednarodnim izipitom CISA je pridobilo 
naziv preizkušeni revizor informacijskih sistemov. 

c. Problemska področja revidiranja informacijskih 
sistemov 

Ena izmed tem, obravnavanih na konferenci, se je nanašala na 
problem skladnosti programskih rešitev za leto 2000. Udeleženci 
konference so ugotovili, da to ni razvojni, temveč eksistenčni 
problem gospodarskih družb in drugih uporabnikov pogramskih 
rešitev. Razsežnost problema in možne posledice v svetu so 
spodbudile številna prizadevanja in usklajeno delovanje ter 
priprave za njegovo rešitev. Na podlagi sklepa konfence je Inštitut 
predlagal vladi Republike Slovenije, da podpre in uskladi 

prizadevanja pri skupnem reševanju problema skladnosti 
programskih rešitev za leto 2000. 

Inštitut je tudi pripravljen prevzeti usklajevanje aktivnosti na tem 
področju; ustanovil bi skupino izvedencev, ki naj bi do konca leta 
1997 pripravila osnovne zahteve za usklajenost programskih 
rešitev za leto 2000, da bi se reševal enostavneje in celoviteje ter 
da bi ne nastajali medorganizacijski problemi pri izmenjavi 
podatkov. Delovanje skupine izvedencev bi bilo odprto in vanjo bi 
bili povabljeni vsi proizvajalci in dobavitelji strojnih in programskih 
rešitev. 

Vlada Republike Slovenije se na predlog Inštituta ni odzvala. Kljub 
temu pa na Inštitutu ugotavljamo, daje ta problem tako pereč, da 
je nujno, da Slovenija izdela strategijo njegovega reševanja, zato 
bomo po svojih močeh poskušali to problematiko reševati. 

Sekcija za ocenjevanje vrednosti sredstev 

Sekcija za ocenjevanje vrednosti sredstev je začela delo šele 
lansko leto. Za prvo nalogo si je zadala izdelavo standardov za 
ocenjevanje vrednosti podjetij, premičnin in nepremičnin. Standardi, 
po katerih ocenjevalci trenutno ocenjujejo podjetja, niso bili sprejeti 
kot državni standardi, ampak so bili sprejeti za potrebe 
lastninskega preoblikovanja podjetij. 

Konec leta so bili sprejeti tile slovenski poslovnofinančni standardi: 

SPS 1 - Ocenjevanje vrednosti podjetij, 
SPS 2 - Ocenjevanje vrednosti nepremičnin, 
SPS 3 - Ocenjevanje vrednosti premičnin. 

Ocenjevalci vrednosti sredstev trenutno še delujejo v okviru 
Agencije za prestrukturiranje in privatizacijo, vendar si številni 
želijo delovati v okviru Inštituta, še posebej, ker v zvezi z 
lastninjenjem potreb po ocenjevanju vrednosti podjetij pa tudi 
premičnin in nepremičnin ni več veliko, pojavljajo pa se nove 
potrebe po ocenjevanju, praviloma povezane predvsem s 
posebnimi vrstami revizij, ki jih opravljajo revizorji in pooblaščeni 
revizorji, vpisani v register pri Inštitutu. 

4. DRUGE NALOGE INŠTITUTA 

V 3. točki tega poročila je opisano uresničevanje programa dela 
za leto 1997 po sekcijah. 

Delo Inštituta v preteklem letu pa je posegalo tudi na druga področja. 
Poročamo le o nekaterih najpomembnejših. 

a. Uporaba tehnične pomoči v okviru programa Phare 

Leta 1996 odobrena tehnična pomoč v okviru programa Phare 
se je leta 1997 začela črpati in na tem področju je Inštitut skupaj 
z izvajalci Coopers & Lybrand iz Londona začel program izvajati. 
Največji del programa je namenjen izdelavi priročnikov in navodil 
za delo revizorjev. Leta 1997 je bila večina del na tem programu 
dokončana. Plod enoletnega dela neposrednih izvajalcev 
programa in Inštituta bodo najsodobnejši praktični priročniki, ki jih 
imajo tudi v tujini na voljo le redke revizijske družbe. 

V okviru izvedbe programa Phare so bili doslej napisani: 

- splošni priročnik za preverjanje notranjih kontrol, 
- priročnik za preverjanje notranjih kontrol v bankah, 
- priročnik za preverjanje notranjih kontrol v zavarovalnicah, 
- priročnik za preverjanje notranjih kontrol v investicijskih družbah, 
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- priročnik za preverjanje notranjih kontrol v gradbenih podjetjih, 
- priročnik za notranjo revizijo. 

b. Izdajateljska dejavnost 

Po sklepu strokovnega sveta Inštituta in v dogovoru z Zvezo 
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, ki je tudi 
ustanoviteljica Inštituta, izdaja Inštitut strokovne publikacije s 
področja revizije, založnica pa je Zveza računovodij, finančnikov 
in revizorjev Slovenije. 

Leta 1997 je Inštitut izdal tole strokovno literaturo: 

- 12 številk revije Revizor, 
- Poslovno računovodstvo avtorjev dr. Ivana Turka, dr. Slavke 

Kavčič in dr. Majde Kokotec-Novak, 
- Javnofinančni pojmovnik avtorja dr. Lada Rupnika, 
- Uvod v ekonomiko gospodarske družbe (2. izdaja) avtorja dr. 

Ivana Turka, 
- zbirko mednarodnih računovodskih standardov. 

Izdajateljsko dejavnost bomo nadaljevali tudi leta 1998, kot prve 
publikacije pa pripravljamo izdajo nove zbirke računovodskih 
standardov, zbirke spremenjenih revizijskih standardov in izdajo 
zbirke poslovnofinančnih standardov. 

5. PROSTORSKA IN KADROVSKA PROBLEMATIKA 

Prostorska problematika 

Ze sredi leta 1994 se je Inštitut vselil v nove prostore na Dunajski 
106/11. Prostori so last ustanoviteljice Zveze računovodij, 
finančnikov in revizorjev Slovenije. Menimo, da je primerno, da se 
Inštitut ustanoviteljici tudi v t6m poročilu ponovno zahvali za 
uporabo sodobnih in funkcionalnih prostorov z vso opremo, 
potrebno za njegovo nemoteno delo. 

Kadrovska problematika 

Inštitut je leta 1997 opravil večino strokovnega dela z zunanjimi 
sodelavci: predvidevamo, da bo tako tudi v prihodnje. Kljub temu 
pa smo se zaradi povečanega obsega dela v letu 1997 kadrovsko 
okrepili. Zapolnili smo delovni me»ti strokovne svetovalke in tajnice. 
Tajnica, ki je prej opravljala te naloge, pa je prevzela mesto 
poslovnega sekretarja. 

6. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

V skladu z zakonom o računovodstvu so bili za poslovno leto 
1997 izdelani zakonsko predpisani računovodski izkazi. V bilanci 
uspeha za leto 1997 je bil ugotovljen dobiček 3.764 tisoč tolarjev. 
Inštitut je plačal davek od dobička 1.151 tisoč tolarjev, čisti dobiček 
2.613 tisoč tolarjev pa je ostal nerazporejen in bo uporabljen za 
izvajanje dejavnosti Inštituta v naslednjih letih. 

Inštitut je poslovno leto 1997 zaključil s tem poslovnim izidom 
(podatki so v tisočih tolarjev): 

Izobraževanje za naziva revizor in pooblaščeni revizor 17.346 
Izobraževanje za naziv preizkušeni računovodja 4.374 
Izobraževanje za naziv preizkušeni revizor 
informacijskih sistemov 400 
Dodatno izobraževanje • seminarji 15.871 
Mednarodna konferenca o revidiranju in 

kontroli informacijskih sistemov 5.019 
Letna konferenca revizorjev 8.152 
Svetovanja 137 
Strokovna literatura 1.699 
Vpis v register revizijskih družb in vodenje registra 10.854 
Vpis v register pooblaščenih revizorjev in revizorjev 
ter vodenje registra 1.396 
Obresti 5.123 
Drugi prihodki (revizijada) 264 
Prihodki iz prejšnjih let 91 
Prihodki od storitev na tujem (ACL) 145 
Izterjane odpisane terjatve 1.188 
Skupaj odhodki 72.058 
Odhodki 
Pisarniški material 1.038 
Proizvodne storitve drugih ' 4.657 
Najemnine (za potrebe izobraževanja) 969 
Avtorski honorarji in pogodbe o delu 31.129 
Druge neproizvodne storitve 5.701 
Stroški plač 17.473 
Drugi stroški dela 777 
Popravki vrednosti terjatev 1.197 
Drugi odhodki 5.352 
Skupaj odhodki 68.294 

V zvezi s finančnim poslovanjem Inštituta pa je treba dodati, da 
smo morali v skladu z zakonom o računovodstvu del prihodkov 
iz naslova izobraževanja za nazive revizor, pooblaščeni revizor 
in preizkušeni računovodja razmejiti, kajti 78 kandidatov za naziv 
revizor, 44 kandidatov za naziv pooblaščeni revizor in 119 
kandidatov za naziv preizkušeni računovodja mora še zagovarjati 
seminarske naloge oziroma zaključna dela. 

7. ZA KONEC 

Če ocenjujemo celotno delovanje Inštituta v letu 1997, lahko 
sklenemo, da je izpolnil večino nalog, zaradi katerih je bil 
ustanovljen in ki so bile predvidene s programom dela za leto 
1997, pa tudi nekatere, ki niso bile predvidene s programom dela. 
Inštitut sodeluje tudi z državnimi organi. To sodelovanje bi lahko 
ocenili kot dobro, vendar pa bi si v nekaterih zadevah želeli več 
stikov. Tako Inštitut do sedaj praviloma ni bil niti informiran niti 
vprašan za mnenje o strokovnih vprašanjih, ki so nato vgrajena 
v zakonske ali podzakonske akte. Večkrat pa je bil Inštitut zaprošen 
za mnenje o izvajanju nekaterih zakonskih določb, predvsem 
tistih, ki se nanašajo na področje računovodstva in revizije. Veliko 
laže je strokovna vprašanja reševati in tudi usklajevati na stopnji 
sprejemanja zakona, kajti ko je sprejet, ga je treba izvajati, pa 
četudi vse rešitve niso najbolje strokovno izpeljane. Kot je bilo v 
poročilu že omenjeno, je Inštitut sicer sodeloval pri izdelavi osnutka 
zakona o davčnem svetovanju, vendar ta po naših informacijah 
sploh še ni bil poslan v parlamentarno sprejemanje, zato si želimo, 
da bi do tega prišlo letos. Čaka pa nas še ena pomembna naloga, 
to je priprava sprememb in dopolnil zakona o revidiranju. Lani in 
tudi letos se v okviru sekcije za revidiranje na široko razpravlja o 
nujnih spremembah zakona o revidiranju. Poleg tistih, ki jih zahteva 
Evropska zveza, bo teba rešiti še nekatera druga vprašanja. Eno 
izmed njih zadeva pravnoformalno organiziranost Inštituta. Ta je 
sedaj organiziran po zakonu o zavodih, vendar je ta oblika 
organiziranosti neprimerna in povzroča v praksi kar nekaj težav. 
Pa tudi v tujini take oblike organiziranosti ne poznajo. Zato bo 
treba razmisliti o drugačni obliki in jo tudi umestiti v naš pravni red. 
Vsekakor bi moral Inštitut postati organizacija, ki bi imela svoje 
člane, vendar to ni zbornica ali kaka podobna organizacija. Želimo 
si, da bi bil organiziran tako, kot so Inštituti organizirani v svetu. V 
tem našem prizadevanju pričakujemo tudi podporo parlamenta. 
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POSLANSKA VPRAŠANJA 

3   

o izdajanju delovnih vizumov tujcem 

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je 23. ma|a 1997 ministra RS 
za zunanje zadeve ter ministra RS za delo, družino in socialne 
zadeve vprašal: 

Sprašujem ministra RS za zunanje zadeve g. Zorana Thalerja 
in ministra RS za delo, družino in socialne zadeve g. Toneta 
Ropa, kdo določa zaposlovalno politiko tujcev na ta način, 
da se v Skopju v Makedoniji vsak mesec Izda vsaj 1000 (tisoč) 
slovenskih delovnih viz Albancem? 

Dejstvo je, da je bilo do danes (23.5.1997) Izdanih Albancem 
že več kot 5000 (pettlsoč) delovnih viz in skorajda nI bila 
Izdana nobena negativna odločba na zahtevo o Izdaji vlze. 

Zato dajem poslansko pobudo in zahtevam od ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve, da prepreči možnost, 
da lahko t.i. delodajalec za 1000 DEM izda prosilcu delovno 
vizo, po tem pa ga ne zaposli v svojem podjetju, in da 
dosedanje takšne primere sankcionira. 

O Sprašujem ministrstvo za zunanje zadeve, kako |e takšen 
način dela v skladu z evropsko naravnanostjo naše zunanje 
politike, saj veliko Albancev s kupljenimi slovenskimi 
delovnimi vizaml ilegalno odide v sosednjo Italijo, posledice, 
tako moralne kot materialne pa trpi Republika Slovenija? 

Dajem poslansko pobudo in zahtevam takojšnjo omejitev 
izdajanja delovnih viz v Makedonijo in saniranje do sedaj 
nastalega položaja. 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 

Glede na poslansko pobudo in zahteve za takojšnjo omejitev 
izdajanja delovnih vizumov pri veleposlaništvu RS v Makedoniji in 
saniranje do zdaj nastalega položaja naj glede problematike 
delovnih dovoljenj za tujce navedemo, da je delovni vizum 
opredeljen v 7. členu zakona o tujcih (Ur. I. RS, št. 1/91-1), ki 
določa, da delovni vizum izda na prošnjo tujca, pravne osebe ali 
zasebnega delodajalca pristojni organ v državi ali organ Republike 
Slovenije v tujini, ki je pooblaščen za qpravljanje konzularnih zadev. 
Tujec mora prošnji za izdajo delovnega vizuma priložiti dokazilo o 
tem, da bo v državi sklenil delovno razmerje, oziroma opravljal 
določeno delo v skladu s pogoji, določenimi z zakonom. Delovni 
vizum se izda za čas, za katerega bo sklenjeno delovno razmerje 
ali za čas, ko bo tujec opravljal določeno delo, vendar ne dlje od 

roka veljavnosti tujčevega potnega lista. Delovni vizum velja kot 
dovoljenje za začasno prebivanje in za neomejeno število potovanj. 

Tujec mora vlogi za izdajo delovnega vizuma priložiti veljavno 
delovno dovoljenje, ki se v skladu s 4. členom zakona o 
zaposlovanju tujcev (Ur. I. RS, št. 33/93) šteje kot dokazilo za 
pridobitev delovnega vizuma in ga izda pristojni zavod za 
zaposlovanje. Zakon o zaposlovanju tujcev kot posebni zakon 
določa pogoje, pod katerimi lahko tuj državljan oziroma oseba 
brez državljanstva (v nadaljnem besedilu: tujec) dela v Republiki 
Sloveniji. 
Temeljno načelo pri izdaji delovnih dovoljenj je zajeto v drugem 
odstavku 5. člena navedenega zakona, ki določa, da se delovno 
dovoljenje izda pod pogojem, da v evidenci Republiškega zavoda 
za zaposlovanje med brezposelnimi osebami na določenem 
območju ni ustreznega kandidata, ki poleg splošnih izpolnjuje še 
posebne pogoje, ki jih delodajalec zahteva za sklenitev delovnega 
razmerja in je pripravljen sprejeti zaposlitev. S to določbo 
zakonodajalec zagotavlja zaščito in prednostno pravico domače 
delovne sile pri zaposlovanju, saj se delovno dovoljenje izda le, 
če ni ustreznega domačega iskalca zaposlitve med brezposelnimi 
osebami, ki bi bil pripravljen sprejeti zaposlitev. 

V zvezi z izdanimi delovnimi vizumi v Republiki Makedoniji, ki so 
imeli podlago v pred tem izdanih delovnih dovoljenjih, naj 
navedemo, da je bilo pri Veleposlaništvu Republike Slovenije v 
Skopju v prvih petih mesecih letošnjega leta izdanih 4.164 delovnih 
vizumov, ki so bili izdani v skladu z veljavno zakonodajo. Število 
izdanih delovnih vizumov se je nato v naslednjih mesecih umirilo, 
tako da je bilo od 1. junija do začetka decembra izdanih le 2.861 
delovnih vizumov, kar je skoraj pol manj kot v prvih petih mesecih 
tega leta. 

Podatki o delovnih dovoljenjih za zadnjih nekaj let kažejo, da je 
število delovnih dovoljenj naraslo, in sicer s 36.643 v letu 1992 na 
38.194 v letu 1996, v letu 1997 (podatek za 30.9.1997) pa je bilo 
delovnih dovoljenj 41.504. Pri tem moramo opozoriti, da je po 
prehodnih določbah zakona o zaposlovanju tujcev delovna 
dovoljenja za nedoločen čas pridobilo okoli 13.700 tujcev, 
državljanov nekdanje SFRJ, ki so bili ob uveljavitvi tega zakona v 
delovnem razmerju v Republiki Sloveniji za nedoločen čas in so 
imeli vsaj 10 let delovne dobe v Republiki Sloveniji.To pomeni, da 
nekoliko narašča število delovnih dovoljenj, ki so bila izdana na 
vlogo delodajalca. 

16. maj 1998 37 poročevalec, št. 32 



Glede na državljanstvo oseb, ki so imele delovna dovoljenja, je 
stanje (30.9.1997) tako: 2.936 //%) je državljanov Republike 
Makedonije, 15.622 (37,6%) je državljanov Bosne in Hercegovine, 
10.469 (25,2%) je državljanov Republike Hrvaške, 11.103 (26,7%) 
je državljanov Zvezne republike Jugoslavije in 1.374 (2,4%) je 
državljanov drugih držav. 

V zvezi s poslančevo pobudo, naj se takoj omeji izdaja delovnih 
vizumov, navajamo, da je po določbah zakona o tujcih možno 
vstop v našo državo zavrniti, če obstaja kateri od razlogov, 
navedenih v 10. členu tega zakona. Ti so: 

- če mu je bil izrečen varnostni ukrep izgona iz države ali varstveni 
ukrep odstranitve iz države ali odpovedano prebivanje v državi, 
dokler traja čas, za katerega mu je bil ukrep izrečen; 

- če je v evidenci pristojnega organa kot mednarodni prestopnik; 

- če pristojni organ ugotovi, da bi njegovo prebivanje lahko finančno 
obremenilo Republiko Slovenijo; 

- če nima vstopnega vizuma z državo, v katero potuje, pa bi ga 
moral imeti; 

- če prihaja v državo z namenom, da bo njegovo bivanje na 
območju Republike Slovenije povezano z izvajanjem terorističnih 
dejanj, prodajo ali uživanjem mamil ali izvrševanjem drugih 
kaznivih dejanj; 

- če nima dokumentov, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotoviti 
njegovo istovetnost, ali so ti dokumenti neveljavni; 

- če prihaja z območij, kjer razsajajo nalezljive bolezni oziroma 
kužne bolezni in nima dokaza o cepljenju. 

Če ima torej tujec veljavno delovno dovoljenje in v postopku niso 
bili ugotovljeni razlogi za zavrnitev, ministrstvo za zunanje zadeve 
ob upoštevanju načela pravne države ne more zavrniti njegove 
vloge za izdajo delovnega vizuma. Ob morebitni spremembi 
zakona o tujcih bi zato bilo treba nesporno upoštevati to dejstvo 
in omogočiti državi na tem področju večjo diskrecijsko pravico. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v začetku 
septembra 1997 pripravilo ukrepe, s katerimi bo zagotavljalo 
ustreznejšo zaščito domače delovne sile, ki ga omogočajo 
zakonsko opredeljene rešitve in evropske smernice, da bi se ta 
tržna niša čim bolj izpopolnila z domačimi iskalci zaposlitve, kar je 
posebej aktualno ob primerjavi števila domačih brezposelnih oseb 
in števila zaposlenih tujcev, zavedajoč se pri tem dejstva, da je 
osnovni namen zaposlovanja tujcev zadovoljevanje potreb po 
deficitarni delovni sili, ki jo naše gospodarstvo potrebuje. 

V ta namen je bilo sprejeto novo navodilo o izvajanju zakona o 
zaposlovanju tujcev (Ur. I. RS, št. 54/97), ki bistveno zožujejo 
prostor za morebitne nepravilnosti pri zaposlovanju tujcev, ki so 
se pokazale v preteklosti. Delodajalec, ki želi zaposliti tujca, mora 
tako po novem predložiti vrsto dokumentov, ki se nanašajo nanj 
ali na tujca. Med drugim je pomembna zahteva po predložitvi 
podpisane pogodbe o zaposlitvi tujca, s čimer se preprečuje, da 
tujec, ki sta mu bila izdana delovni vizum in delovno dovoljenje, 
kasneje ne bi sklenil delovnega razmerja, kar je bilo več primerov, 
saj je tujec z delovnim vizumom pridobil pravico do vstopa v 
državo, temeljni pogoj za izdajo vizuma, to je sklenitev delovnega 
razmerja, pa ni bil izpolnjen.Tovrstne nepravilnosti se preprečujejo 
tudi s skrajševanjem časa, za katerega je bilo izdano delovno 
dovoljenje. Opozoriti je treba tudi na obvezno predložitev dokazil 
o poslovanju delodajalca za preteklo leto (obrazec BON-1 in BON- 
2) in predložitev potrdila o poravnanih davčnih obveznostih, s 

čimer se omejujejo možnosti, da bi bila pravna oseba - delodajalec 
ustanovljena le z namenom fiktivnega zaposlovanja tujcev, kar 
se je v preteklosti prav tako dogajalo. Po novi določbi mora biti 
pred izdajo delovnega dovoljenja tujcu predložena tudi 
dokumentacija o zdravstveni sposobnosti tujca, ko preprečuje 
zaposlovanje zdravstveno nesposobne delovne sile in nekatere 
probleme v zvezi z neplačanimi računi za zdravstvene storitve. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ob sprotnem 
analiziranju stanja na področju zaposlovanja tujcev in sprotnem 
odpravljanju pomanjkljivosti, ki se v praksi pokažejo tudi zaradi 
nedorečenosti pravnih aktov na tem področju, pripravlja novo 
zakonsko ureditev zaposlovanja tujcev, ki bo državnemu zboru 
Republike Slovenije predložena predvidoma v prvi polovici leta 
1998. 

DOPOLNILNO VPRAŠANJE  

O izvrševanju zakona o Kobilarni Lipica in razpisu 
delovnega mesta direktorja Kobilarne Lipica 

Zmago Jelinčič, poslanec SNS, je 17. julija 1997 Vlado 
Republike Slovenije Vprašal: 

Vlada republike Slovenije je z dopisom št.020-01/97 z dne 
10. julija 1997 poslala "odgovor na vprašanje in pobudo za 
imenovanje sveta Kobilarne Lipica", o čemer je direktno 
sploh nisem spraševal. Ugotavljam, da vlada sploh nI 
odgovorila niti na eno od devetih postavljenih vprašanj, niti 
nI odgovorila na poslansko pobudo o prenosu pristojnosti 
nadzora nad delovanjem Kobilarne Lipica. 

Zato vztrajam pri vseh poslanskih vprašanjih in pobudi, ki 
sem jih poslal dne 16. maja 1997. 

V zvezi z Imenovanjem direktorja javnega zavoda Kobilarne 
Lipica dodatno sprašujem, zakaj vlada dovoljuje nezakonit 
postopek, ko Svet Kobilarne Lipica od kandidatov za 
direktorja osporava veljavnost Istih dokumentov, ki jih je pri 
prvem sprejela kot ustrezne; v najslabšem primeru bi morala 
razpisna komisija ugotoviti, da gre za pravočasno vložene 
nepopolne vloge in bi morala kandidate pozvati, da naj vloge 
dopolnijo, kar pa ni storila. Očitno gre za Izigravanje Instituta 
Javnega razpisa, ker želi gospod Marjan Podobnik izsiliti 
kadrovsko odločitev, ki njemu ustreza; za direktorja 
Kobilarne Lipica želi postaviti gospoda Milana Božiča iz 
Cerknega, torej gospoda, ki je za njim prevzel mesto 
direktorja Kmetijske zadruge v Cerknem. 

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala naslednji odgovor: 

Ustanovitelj javnega zavoda Kobilarna Lipica, je po 11. členu 
zakona o Kobilarni Lipica (Ur. I. RS, št. 29/96) Republika Slovenija, 
ustanoviteljske pravice in obveznosti pa uresničuje vlada, ki je v 
skladu z zakonom o zavodih (Ur. I. RS, št. 12/91 in 8/96) sprejela 
Sklep o organizaciji in delu javnega zavoda Kobilarna Lipica (Ur. I. 
RS, št. 33/96). Po osmi alinei 5. člena navedenega sklepa imenuje 
direktorja tega zavoda njegov svet in predloži predlog v soglasje 
ustanovitelju. Postopek imenovanja direktorja določajo 35., 36. in 
37. člen zakona o zavodih 4er 21. in 22. člen Statuta Kobilarne 
Lipica. Skladno z njimi objavi razpis za imenovanje direktorja sveta 
javnega zavoda v sredstvih javnega obveščanja. V razpisu morajo 
biti določeni pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat, čas za katerega 
bo imenovan, rok do katerega se sprejemajo prijave kandidatov 
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in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri. 
Rok, do katerega se sprejemajo prijave kandidatov, ne sme biti 
krajši kot 8 dni, rok v katerem se kandidati obvestijo o izbiri, pa ne 
daljši kot 30 dni od dneva objave razpisa. Prijavljeni kandidati 
imajo pravico pregledati razpisno gradivo in zahtevati sodno 
varstvo, če menijo, da je bil za izvedbo razpisa kršen določeni 
postopek, in da je ta kršitev bistveno vplivala na odločitev o izbiri 
kandidata, ali da kandidat ne izpolnjuje v razpisu določenih pogojev. 

Vlada Republike Slovenije je dne 4.9.1997 sprejela sklep, da 
soglaša z imenovanjem mag. Milana Božiča dr. vet. med. za 
direktorja javnega zavoda Kobilarna Lipica. Vlada je o tem odločila 
na podlagi predloga sveta zavoda, ki je predhodno izpeljal 
postopek po predhodno objavljenem razpisu v Uradnem listu RS, 
št. 48-49/97 dne 8.8.1997 in izbiral kandidata na svoji seji dne 
3.9.1997. Soglasje vlade k imenovanju direktorja Kobilarne Lipica 
je bilo dano, ker vlada ob dajanju soglasja in tudi zdaj meni, da ni 
bil kršen postopek razpisa in da izbrani kandidat izpolnjuje 
razpisane pogoje. 

O prilagoditvi delovne zakonodaje z Evropsko 
skupnostjo 

Branko Kelemina, poslanec SDS, je 23. Julija 1997 Vlado 
Republike Slovenije in Ministrstvo za delo vprašal: 

Zaposlovanje tujcev v Sloveniji. 

V Sloveniji nezaposlenost, kljub obljubam vlade, da bo vodila 
in da vodi politiko aktivnega zaposlovanja, še naprej 
narašča. Na drugi strani pa zaposlujemo vedno več tujcev, 
in ne samo to. Tujci lahko po naši zakonodaji v Sloveniji 
celo pridobijo dovoljenje za opravljanje samostojne poklicne 
dejavnosti. Ker pri tujih delodajalcih (predvsem Iz bivše 
Jugoslavije) naši delavci ne želijo delati, ti zaposlujejo na 
osnovi Izkazanih potreb zopet tuje delavce. 

Sprašujem vlado, kdaj bo sprejela takšno delovno 
zakonodajo, ki bo v skladu z evropsko? 

Npr. Nemčijo. Kjer lahko delajo tuji delavci samo Iz držav, ki 
imajo sklenjene sporazume, kjer lahko delajo delavci samo 
z ustrezno Izobrazbo, kjer lahko delajo samo kot kooperanti 
brez reprodukcijskega materiala, kjer plačujejo vse socialne 
In pokojninske obveznosti v svoji državi, kjer lahko tujec 
dela samo dve leti potem pa mora enako obdobje pavzlratl, 
itd. 

Vlada mu je pripravila naslednji odgovor: 

Poslanec v svojem vprašanju očita vladi, da z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja in politiko zaposlovanja tujcev ni dovolj 
učinkovita pri omejevanju brezposelnosti, ki še naprej narašča. 
Ob tem je treba poudariti, da je brezposelnost eden najtežjih 
sociaino-ekonomskih problemov, s katerim se spopada večina 
evropskih držav, med njimi tudi Slovenija. Na stropnjo 
brezposelnosti vplivajo številni dejavniki, zlasti mednarodna in 
narodnogospodarska gibanja, ukrepi države na socialnem in 
gospodarskem področju, odločitve delodajalcev o zaposlovanju 
in odpuščanju ter aktivnosti delavcev in brezposelnih oseb za 
preprečevanje nastajanja in trajanja brezposelnosti. 

Povprečna stopnja registrirane brezposelnosti v RS je znašala v 
letih 1993 in 1994 14,4%, v letih 1995 in 1996 pa 13,9%. Stopnja 

registrirane brezposelnosti je v prvi polovici leta 1996 upadala. 
Najnižjo raven je dosegla junija in julija, ko je znašala 13,3% v 
naslednjih mesecih pa se je znova zvišala ter decembra dosegla 
14,4%. Stopnja anketne brezposelnosti po metodoloških in 
vsebinskih standardih, ki jih predpisujeta MOD in EUROSTAT, pa 
je bila v letu 1996 7,3% (v letu 1995 je bila 7,4%, v letu 1994 pa 
9%). 

Iz navedenih podatkov je razvidno, da vlada z ukrepi aktivne 
politike zaposlovanja ustavlja naraščanje negativnih trendov na 
področju zaposlovanja. Brez ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
ne bi dosegli te ravni brezposelnosti, temveč bi bili trendi neizogibno 
obrnjeni navzdol. 

Koncept aktivne politike zaposlovanja upošteva povečanje obsega 
pomoči tistim brezposelnim osebam, ki delo resnično iščejo, in 
poseganje vlade v podjetja, v katerih je ogroženih največ delovnih 
mest, z ukrepi, ki imajo za cilj ohraniti delovna mesta z ekonomsko 
sanacijo podjetij. Ob tem je treba še ugotoviti, da so v evidencah 
brezposelnih tudi osebe, ki v resnici ne želijo delati. 

V skladu s prizadevanji za izpopolnitev obstoječih 
Instrumentov aktivne politike zaposlovanja, odpravo 
neskladi| in preprečevanje odklonov so predlagane 
spremembe obstoječe zakonodaje v obliki predloga zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in 
zavarovanju za primer brezposelnosti, ki sledi izkušnjam 
drugih zahodnoevropskih držav pri reševanju podobnih 
problemov. Zakon je že v postopku. 

- Večina sprememb zaposlovalne zakonodaje v evropskih državah 
gre v smeri razvoja različnih programov aktivne politike 
zaposlovanja, ki temeljijo predvsem na: 

- spodbujanju delodajalcev za vključevanje zaposlenih v 
izobraževanje in nadomeščanje teh z začasnim subven- 
cioniranim zaposlovanjem brezposelnih, 

- posebnih spodbudah delodajalcev za zaposlovanje težje 
zaposljivih skupin brezposelnih, spodbujanju možnosti 
alternativnih oblik zaposlovanja (samozaposlovanje, javna dela, 
skrajšani delovni čas, delo na domu itd.) oz. vključevanju 
brezposelnih in presežnih delavcev v različne programe 
usposabljanja in izobraževanja. 

Primerjava značilnosti trga delovne sile v Sloveniji s trgi delovne 
sile v drugih evropskih državah pokaže, da je Slovenija po hitrosti 
prehajanja iz industrijske v postindustrijsko družbo najbližje Nemčiji. 
Tako Nemčija kot Slovenija imata izrazito "industrijski tip" delovne 
sile in izrazito podpovprečne deleže zaposlenih v storitvenih 
dejavnostih. Približno podobno strukturo ima le še Portugalska. 
Prav tako je značilno, da ima Slovenija kljub porastu v zadnjih 
letih izrazito podrazvite oblike samozaposlovanja in zaposlovanja 
s skrajšanim delovnim časom. 

Urejanje socialnega položaja brezposelnih oseb je posebno 
občutljivo, ker je treba na uravnotežen način varovati individualni 
ter javni interes, da se brezposelna oseba čim prej zaposli, ter 
interes brezposelne osebe, da se zaposli na ustreznem oziroma 
primernem delovnem mestu in da ima, dokler takšno mesto ni na 
razpolago, možnost vključevanja v programe aktivne politike 
zaposlovanja oziroma do vsaj minimalnih denarnih prejemkov za 
preživljanje sebe in nepreskrbljenih družinskih članov. 

DrugI del poslanskega vprašanja je povezan s presojanjem 
ustreznosti položaja tujcev v RS z vidika delovnopravne 
zakonodaje v primerjavi z evropsko zakonodajo. 

- Temelj za presojanje položaja tujih oseb v Republiki Sloveniji je 
določen v 13. členu Ustave Republike Slovenije, ki določa, da 
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imajo tujci v skladu z mednarodnimi pogodbami vse pravice, 
zagotovljene z ustavo in z zakoni, razen tistih, ki jih imajo po 
ustavi ali zakonih samo državljani Slovenije. 
Po zakonu o tujcih (Ur. I. RS, št. 1/91 - v nadaljevanju ZT) je tujec 
vsakdo, ki ni državljan Republike Slovenije (1. člen). 

Pri presoji delovnopravnega položaja tujcev je treba ramejiti 
status delojemalca od statusa delodajalca. 

- V obeh primerih zakon določa pogoje za delo tujega državljana 
in osebe brez državljanstva (zakon o zaposlovanju tujcev, Ur. I. 
RS, št. 33/92 - v nadaljevanju ZZT). Tujec lahko pod pogoji, ki jih 
določa zakon, sklene delovno razmerje ali opravlja delo v Republiki 
Sloveniji le na podlagi delovnega dovoljenja (2. člen) oz. 
dokumenta, ki po zakonu šteje za delovno dovoljenje in ga izda 
drug pristojen organ. 

1.Tujec, ki ima v podjetju status delojemalca, dela v Republiki 
Sloveniji na podlagi delovnega dovoljenja, ki ga v skladu z 
ZZT izda Republiški zavod za zaposlovanje (v nadaljevanju 
RZZ) in Je omejeno največ na 1 leto. Dokument je podlaga 
za pridobitev delovnega vizuma, ki tujcu omogoča vstop v 
državo zaradi dela. 

Izjemoma je sklepanje delovnega razmerja s tujcem v državnem 
organu urejeno na drug način (9. člen ZZT). 

Pogoje za zaposlitev tujca pri delodajalcu za primere sklenitve 
pogodbe o zaposlitvi oz. pogodbe o delu določa zakon omejevalno. 
Delovno dovoljenje se izda le, če ni ustrezne ponudbe med 
domačimi brezposelnimi osebami. 

Po izrecni določbi ZZT je vsaka pogodba o zaposlitvi ali o delu, 
sklenjena s tujcem, ki nima delovnega dovoljenja, nična (drugi 
odstavek 3. člena) in se sankcionira. 

Vse pravne in fizične osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji 
registrirano dejavnost v skladu z zakonom o gospodarskih 
družbah (Ur. I. RS, št. 30/93, 29/94 in 82/94 - v nadaljevanju ZGD) 
oz. z zakoni, ki urejajo opravljanje samostojne poklicne dejavnosti, 
lahko tujce zaposlujejo pod enakimi zakonskimi pogoji, kar je v 
skladu z mednarodno prakso. 

Razmer na trgu delovne sile v Republiki Sloveniji ni mogoče 
povsem enačiti z razmerami na drugih trgih. V primerjavi z 
evropsko zakonodajo tudi naš zakon daje prednost domačemu 
zaposlovanju, le da obstoječi zakon o zaposlovanju tujcev v 
primerjavi z evropsko zakonodajo daje premalo pooblastil ministru 
za tekoče omejevanje zaposlovanja tujcev v posameznih podjetjih, 
panogah in skupinah poklicev v odvisnosti od vodenja aktivne 
politike zaposlovanja in specifičnih potreb gospodarstva. 
Spremembe na tem področju so že v pripravi in bodo predložene 
v okviru sprememb ZZT. 

2. Tujci, ki nimajo statusa delo|emalca v Republiki Sloveniji, 
niso zavezani k pridobitvi delovnega dovoljenja. To velja 
za: 

- opravljanje samostojne poklicne dejavnosti, 
- delo na podlagi pravice do poslovanja v Republiki Sloveniji. 

Podobne oprostitve veljajo tudi v zakonodaji evropskih držav. 

V teh primerih morajo tujci po naši zakonodaji imeti ustrezen 
dokument, ki se po ZZT šteje za osebno delovno dovoljenje (10. 
in 11. čl. ZZT). 

ZZT izredno navaja, da za ustrezen dokument, ki se šteje za 
osebno delovno dovoljenje, velja: 

- dovoljenje za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti, ki ga 
izda pristojni organ v RS (10. člen ZZT); 

- poslovni vizum, ki ga tujec pridobi skladno z 8. členom ZT za 
opravljanje dejavnosti na območju Republike Slovenije, 
predvidenih s predpisi, ki urejajo tuja vlaganja in opravljanje 
zunanjetrgovinskega poslovanja ali strokovno delo, določeno s 
pogodbo o poslovno-tehničnem sodelovanju oz. o dolgoročni 
proizvodnji kooperacij oz. o prenosu tehnologije, ki ga izda 
pristojni organ Republike Slovenije v tujini, pooblaščen za 
opravljanje konzularnih zadev ali pristojni organ ministrstva za 
notranje zadeve v državi (11. člen ZZT). 

Obstoječe zakonske določbe (ZT; ZZT) so omejevalne, vendar 
je praksa pokazala, da bo pri prihodnjem urejanju delovnopravne 
zakonodaje tudi ta del zakonske materije treba bolj določno 
opredeliti v okviru ZZT, kar je predmet predstojećih sprememb 
tega zakona. 

Ob tem je treba opozoriti na določbo petega odstavka 246. čl. 
ZGD, ki omejuje imenovanje tujca na mesto direktorja. ZGD določa, 
da mora direktor ali prokurist gospodarske družbe biti državljan 
Republike Slovenije, če pa ima uprava več članov (v primeru 
d.o.o. več poslovodij), mora biti večina izmed njih državljanov 
Republike Slovenije. 

Za samostojnega podjetnika posameznika ZGD ne predpisuje 
omejitev v smislu petega odstavka 246. člena, treba pa je upoštevati 
omejitve, določene z zakoni, ki urejajo dejavnosti. Samostojni 
podjetnik posameznik, ki osebno vodi svoje podjetje, mora poleg 
pogojev, določenih za opravljanje posameznih dejavnosti, izpolniti 
tudi pogoje za vpis samostojnega podjetnika posameznika v 
vpisnik samostojnih podjetnikov posameznikov, določene s 
Pravilnikom o načinu in postopku priglasitve ter o ureditvi vpisnika 
samostojnih podjetnikov posameznikov (Ur. I. RS, št. 47/93, 50/ 
94). 

Za osebe, ki so lastniki oz. solastniki zasebnih podjetij (družb po 
ZGD) in ta podjetja osebno vodijo, zakon o delovnih razmerjih 
(Ur. I. RS, št. 14/90, 5/91 in 71/93 - v nadaljevanju ZDR) ne določa 
obveznosti sklenitve delovnega razmerja, v zakonu pa tudi ni 
ovir, da taka oseba kot fizična oseba ne bi mogla skleniti pogodbe 
o zaposlitvi z družbo kot poravno osebo za delovno mesto 
direktorja ali za drugo delovno mesto. Če je oseba lastnik ali 
solastnik d.o.o. in je registrirana kot direktor, je torej odvisno od 
posameznikove odločitve ali bo z družbo kot pravno osebo sklenil 
delovno razmerje za vodenje lastnega podjetja ali ne. 

3. Opravljanje storitev tujih podjetij na ozemlju RS z delovno 
silo, ki je le začasno zaposlena v Sloveniji, za izvajanje 
gospodarskih pogodb z delavci, ki so v delovnem razmerju 
pri tujem ponudniku storitev, v sedanji zakonodaji ni v celoti 
ure|eno na enem mestu. 

Gre za področje, ki ga urejajo različni predpisi, zato se bomo v 
odgovoru omejili le na najpomembnejše, ki jih je treba upoštevati 
pri poslovanju s tujimi partnerji, da bi lahko opredelili položaj tujih 
izvajalcev in njihove delovne sile pri izvajanju kooperacijskih in 
drugih gospodarskih pogodb. 

Opravljanje storitev tujih oseb na ozemlju Republike Slovenije 
urejata zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (Ur. I. RS, št. 13/ 
93, 66/93, 7/94 in 58/95 - v nadaljevanju ZZP) in ZGD. 

Poleg omejenih zakonov je treba upoštevati tudi Marakeški 
sporazum o ustanovitvi svetovne trgovinske organizacije (WTO) 
in še posebej Aneks 1B k temu sporazumu (Sporazum o trgovini 
s storitvami), ki ga je podpisala in ratificirala Republika Slovenija 
(Ur. I. RS, št. 36/95). 
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ZZP v 20. členu določa, da lahko tuje osebe opravljajo storitvene 
dejavnosti v Republiki Sloveniji, če izpolnjujejo predpisane pogoje 
za opravljanje posemezne storitvene dejavnosti. To pomeni, da 
mora tuja oseba, ki želi opravljati neko storitveno dejavnost na 
ozemlju Republike Slovenije, izpolniti tako splošne kot tudi posebne 
pogoje, ki so predpisani za opravljanje te dejavnosti. Med temi 
pogoji je tudi ustanovitev pravnoorganizacijske oblike, preko oz. 
v okviru katere se bo opravljala storitvena dejavnost. Tuje pravne 
in fizične osebe lahko izberejo eno izmed oblik, ki jim jih daje na 
voljo ZGD za opravljanje pridobitne dejavnosti. 

Ob upoštevanju določb že omenjenega Sporazuma o trgovini s 
storitvami in specifičnih obvez, ki jih je prevzela Republika Slovenija 
in so navedene v prilogi k temu sporazumu, je razvidno, da 
opravljanje katerih storitev se zahteva tržna prisotnost tuje osebe 
(ustanovitev pravnoorganizacijske oblike v skladu z veljavnimi 
predpisi) in katere je dovoljeno opravljati na čezmejni način. Naj 
povemo, da se za opravljanje gradbenih in gradbenim sorodnih 
storitev (mednje se uvršča tudi elekotromonterska dela na 
daljnovodih) zahteva tržna prisotnost tuje osebe, torej ene od 
oblik podjetja ali ustrezno registrirane podružnice v skladu z ZGD. 
Izpolnjevanje tega pogoja se v skladu z II. členom Sporazuma o 
trgovini s storitvami zahteva od vseh tujih oseb. Fizične osebe, ki 
so zaposlene v teh podjetjih, je mogoče obravnavati le skupaj s 
položajem tuje osebe - izvajalca storitve v Republiki Sloveniji. 

V primeru, ko so izpolnjeni pogoji za čezmejno opravljanje storitev, 
mora tuja oseba izpolniti pogoj iz drugega odstavka 20. člena 
ZZP, ki določa, da mora tuja oseba (tako pravna kot fizična) 
prijaviti začetek opravljanja storitev pri pristojnem davčnem 
organu. Pri čezmejnem opravljanju storitev tujih izvajalcev z njihovo 
delovno silo mora biti hkrati izpolnjen tudi pogoj iz 2. člena ZZT v 
povezavi z 11. členom ZZT. Ta se navezuje na določbo 8. člena 
ZT, kjer so dane zakonske podlage za pridobitev poslovnega 
vizuma, ki šteje za osebno delovno dovoljenje in omogoča tovrstno 
opravljanje storitev. V primeru, ko ni pogojev za izdajo poslovnega 
vizuma, se storitev z detaširanimi tujci ne more izvajati. 

Urejanje storitev je razmeroma novo v naši praksi in v procesu 
pridruževanja Evropski skupnosti zahteva posebno pozornost. 
Gibanje delovne sile bo tudi v navedenem primeru primerneje 
urediti v okviru sprememb ZZT na način, kot to ureja nemška 
zakonodaja. 

Tudi v navedenem primeru je treba ugotoviti, da sedanja visoka 
stopnja omejevalnosti ni vedno v skladu z razmerami na trgu 
delovne sile in gospodarskim razvojem, zato bo treba v ZZT tudi 
v tem primeru dopustiti urejanje s podzakonskimi akti, da bi se 
lahko vlada fleksibilneje odzivala na spremembo v okolju. 

V primerjavi z ZRN je naša zakonodaja bolj omejevalna, vendar 
manj določna. 

Nujne spremembe ZZT bo vlada še v tem letu predložila v 
postopek državnemu zboru. 

O podeljevanju slovenskega državljanstva 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, |e 31. |ullja 1997 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, na kakšni podlagi 
priznava državljanstvo Republike Slovenl|e tujcem, katerih 
80% priimkov se končuje na mehki "č", kot je razvidno Iz 

gradiva za sejo Vlade, ne dodeli pa državljanstva Slovenki, 
slovenske narodnosti, slovenskih staršev, rojeni v Sloveniji, 
In tudi stanujoča v Sloveniji, v Škodellnu št. 64? 

Sprašujem ministra RS za notranje zadeve g. Mirka Bandlja, 
ali naši policisti še nadzirajo Škrlle, Bužlne in Škodelin, tako 
kot so jih leta 1991? 

Sprašujem ga tudi, zakaj še po enem letu nI odgovoril na 
prošnjo prosilke PRIBAC Ane iz Škodelina št. 64, čeprav je 
po zakonu o splošnem upravnem postopku najdaljši rok 
dva meseca? 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

V zvezi z vprašanjem poslanca Slovenske nacionalne stranke g. 
Zmaga Jelinčiča o postopku pridobitve slovenskega državljanstva 
Ane Pribac iz Škodelinov, št. 64, Buje, ministrstvo za notranje 
zadeve pojasnjuje, da je postopek naturalizacije po 13. člen zakona 
o državljanstvu Republike Slovenije že uvedlo in ga bo v kratkem 
tudi končalo. 

Na vprašanje, ali slovenska policija nadzira Škrile, Bužine in 
Škodeline, ministrstvo za notranje zadeve pojasnjuje: 

- Ob osamosvojitvi Slovenije je bila sprejeta temeljna ustavna 
listina o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. 
RS, št. 1-4/91-1), ki določa, da so državne meje Republike 
Slovenije mednarodno priznane državne meje bivše SFRJ z 
Republiko Avstrijo, Italijo in Madžarsko, meja med Republiko 
Slovenijo in Republiko Hrvaško pa poteka v okviru bivše SFRJ. 

Ob razglasitvi neodvisnosti sta se Republika Slovenija in Republika 
Hrvaška priznali in hkrati zavezali, da bosta glede razmejitve 
spoštovali stanje na dan 25.6.1991. 

Temu je sledila tudi slovenska policija, ki tudi pred 25.6.1991 ni 
nadzirala obmejnih vasi. V arhivih policije namreč ni nikakršnega 
dokumenta, ki bi dokazoval ukrepanje slovenskih organov 
ministrstva za notranje zadeve v času bivše SFRJ preko reke 
Dragonje. 

Kot je znano, je v sklopu pogajanj o državni meji med Slovenijo in 
Hrvaško v okviru pooblastil diplomatske komisije levi breg reke 
Dragonje sporno mejno območje in bo rešeno v okviru diplomatske 
komisije za mejo med Slovenijo in Hrvaško. 

O nakupu sterilizatorja infektivnih bolnišničnih 
odpadkov 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 1. septembra 1997 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Ministrstvo za zdravstvo je firmama AICO d.o.o. iz Domžal 
in MOLLIERE d.o.o. iz Celja kupilo sterilizatorja - 
deslnfektorja za sterlllzlranja infektivnih bolnišničnih 
odpadkov in ju dalo obema firmama v uporabo. Cena 
sterilizacije odpadkov, ki jo plaču|ejo bolnišnice (torej 
davkoplačevalci oziroma ministrstvo) je okoli 1,6 DEM za 
kilogram, mesečno pa je teh odpadkov okoli 40 ton, to je 
40.000 kilogramov. 

Sprašujem ministrstvo za zdravstvo na osnovi kakšnih 
dogovorov oziroma pogodb je omenjenima firmama dalo v 
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uporabo aparature, kl jih |e kupilo samo, zagotovilo flmama 
delo brez konkurence in jim zato še plačuje delo? Sprašujem 
tudi kdo je bil tisti, ki se je s firmama o poslih dogovoril, kdo 
je podpisal pogodbo in zakaj o tem nI bilo javnega razpisa. 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 

Ministrstvo za zdravstvo kot resorno ministrstvo obvezno 
sodeluje pri razreševanju zahtevne problematike dezinfekcije 
infektivnih odpadkov, kar mora potekati skladno s podobnimi 
področnimi predpisi in obveznimi navodili s področja zdravstva in 
varstva okolja. 

Tehnične naloge s tega področja se razrešujejo skladno z navodili 
o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene 
dejavnosti, kot jih je v skladu s pravilnikom o ravnanju s posebnimi 
odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi (Ur. I., št. 20/86 in 4/89), izdal 
minister za zdravstvo in so objavljene v Ur. I., št. 30/95. 

Za razrešitev vedno bolj pereče problematike infektivnih odpadkov 
je ministrstvo za zdravstvo objavilo javni razpis za izbor 
najugodnejšega ponudnika za najem - odkup, upravljanje mobilne 
rezalne dezinfekcijske naprave "ZDA - M3 - in Tovornega vozila 
RENAULT G 230 Ti" in za izvajanje dezinfekcijske infektivnih 
odpadkov v slovenskih bolnišnicah. 

Javni razpis je bil izvajan skladno s takrat veljavno odredbo. 
Objavljenje bil 3.3.1995 v Ur. I., št. 12-13/95. Na razpis so prispele 
tri veljavne ponudbe. 

Razpis oziroma odpiranje in oceno ponudb je vodila 7-članska 
komisija s primerno poklicno sestavo. Ministrstvo za zdravstvo 
je pogodbo sklenilo s ponudnikom, ki je bil po oceni komisije 
najugodnejši glede na vnaprej določene in razpisne pogoje. 

Izvajanje pogodbe kontrolirajo ustrezne službe ministrstva za 
zdravstvo, ki jim mora izvajalec dostavljati pogodbeno opredeljena 
poročila. 

O žigih Davčne uprave Republike Slovenije v 
Prekmurju 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, Je 27. oktobra 1997 
ministra za finance g. Mitjo Gasparija vprašal: 

Sprašujem ministra RS za finance g. Mitjo Gasparija, zakaj 
protizakonito širi dvojezično območje v Prekmurju In ga Iz 
zgolj nekaterih vasi širi na kompletno območje mestne 
občine Murska Sobota. Nezakonitost je evidentna na žigu 
Davčne uprave RS, davčnega urada Murska Sobota, 
Izpostava, kjer Je kompleten žig dvojezičen. Še v letu 1994 
so bili omenjeni žigi zgolj v slovenskem Jeziku, letos pa je 
uspelo verjetno kakšnemu madžarskemu nacionalistu to, 
kar ni uspelo Hurtijevim fašistom v drugi svetovni vojni. Ali 
pomeni uporaba teh žigov začetek nove protislovenske 
gonje in želje po uzorpacijl slovenskega ozemlja tudi z 
madžarske strani, tako kot to s pomočjo nekaterih 
slovenskih politikov in javnih osebnosti počno že Avstrijci 
in Italijani? Upam da bo ministrstvo v najkrajšem času 
popravilo (ne)namerno napako in kršitelja zakona ustrezno 
kaznovalo. 

Sprašujem ministrstvo koliko je še podobnih žigov In ali 
ministrstvo sploh ve za omenjene primere ter ali mu je tega 
sploh mar. 

Ministrstvo za finance mu je pripravilo odgovor: 

Po prvem odstavku 1. člena zakona o pečatih državnih organov 
v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 14/90 in 45/90) se s pečati 
državnih organov potrjuje veredostojnost njihovih aktov, dopisov 
in dokumentov. 

V skladu s tretjim odstavkom 2. člena omenjenega zakona mora 
imeti na narodnostno mešanih območjih pečat državnega organa 
ime državnega organa tudi v jeziku narodnosti. Če je sedež 
državnega organa na narodnostno mešanem območju, je v 
pečatu tega organa ime sedeža v obeh jezikih. 

Dvojezične pečate v Davčni upravi Republike Slovenije uporabljata 
Davčni urad Koper, s sedežem v Kopru in Davni urad Murska 
Sobota, s sedežem v Murski Soboti, ki obsegata narodnostno 
mešana območja. 

Davčne urade Davčne uprave Republike Slovenije in njihove 
sedeže določa Uredba o določitvi davčnih uradov Davčne uprave 
Republike Slovenije in njihovih sedežev (Ur. I. RS, št. 24/94). 

Davčna uprava Republike Slovenije uporablja dvojezične pečate 
v skladu z navedenimi predpisi. 
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I 

POSLANSKE POBUDE 

POBUDA 
EDE OKRETIČ-SALMIČ, poslanke DZ, v zvezi z 
odpravo obdavčitve prometa izvoznih storitev 

Zakon o posebnem davku od prometa izvoznih storitev je v 
nasprotju s prilagajanjem slovenske zakonodaje Evropski uniji. 
Storitve, vezane na pomorsko industrijo niso obdavčene v 
Evropski uniji ne v razvitih deželah ne v razvijajočih se dežalah in 
še posebno ne v pomorsko usmerjenih državah in ekonomijah. 
Tudi pri neposrednih konkurentih - Hrvaški in Italiji, ni tega davka. 

Na osnovi navedenega dajem ministru za finance pobudo, da v 
zakonu o posebnem davku od prometa izvoznih storitev odpravi 
obdavčitev prometa izvoznih storitev. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Storitve, vezane na pomorsko industrijo v Evropski uniji, niso 
obdavčene, prav tako ne v razvijajočih se deželah, predvsem pa 
ne v pomorsko usmerjenih državah in gospodarstvih. 

Vlada Republike Slovenije se ne strinja s predlogom za prenehanje 
veljavnosti zakona o posebnem davku od prometa izvoznih 
storitev. 

Zakon o posebnem prometnem davku je bil sprejet zaradi 
uskladitve s sodbo Ustavnega sodišča (Ur. I. RS, št. 37/95-1753), 
s katero je bila razveljavnega določba v pravilniku o uporabi 
zakona o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 6/92, 37/95), ki je 
opredeljevala, kaj se šteje za izvozne storitve po 5. točki 21. 
člena zakona o prometnem davku (Ur. I. RS, št. 4/92, 71/93 in 16/ 
96). 

S posebnim zakonom je določeno, da se prometni davek 
obračunava in plačuje od storitev, opravljenih 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. 

V državah Evropske unije je uveljavljen sistem davka na dodano 
vrednost, ki večinoma ni primerljiv s sedanjim sistemom 
prometnega davka. 

Ob tem pripominjamo, da je zakon o davku na dodano vrednost, 
ki med drugim predvideva plačevanje davka na dodano vrednost 
v mednarodnem prevozu tako, kot je to urejeno v državah 
Evropske unije, že v zakonodajam postopku. 

Z uvedbo zakona o davku na dodano vrednost je predvidena tudi 
ukinitev zakona o prometnem davku in zakona o posebnem davku 
od prometa izvoznih storitev. 

POBUDA 
ZMAGA JELINČIČA, poslanca SNS, za odpoklic 
deviznih rezerv iz Nemčije 

Vladi Republike Slovenije dajem poslansko pobudo, da zahteva 
odpoklic slovenskih deviznih rezerv iz Zvezne republike Nemčije, 
glede na to, da je bila Zvezna republika Nemčija proti vključevanju 
Republike Slovenije v NATO. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Zakon o Banki Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91-1) opredeljuje osnovno 
nalogo Banke Slovenije, ki jo predstavlja skrb za stabilnost valute 
in ohranja splošne likvidnosti plačevanja v državi in v tujini. Za 
doseganje tega cilja Banka Slovenije izvaja zakonsko določene 
naloge, med katere se uvršča tudi naložbena politika deviznih 
rezerv v tujini. 

Zaradi doseganja ustrezne stopnje varnosti naložb, ki predstavlja 
nepogrešljivi element pri tovrstni dejavnosti, Svet Banke Slovenije 
na svojih sejah na četrtletni osnovi določa kriterije, ki predstavljajo 
podlago za upravljanje deviznih rezerv Republike Slovenije. V 
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Kriterijih so določeni med drugim tudi valutna struktura, povprečna 
ročnost deviznih vlog, cenovna občutljivost naložb v vrednostne 
papirje in izbor posameznih bank z najvišjo boniteto glede na 
dejstvo, da so naložbe deviznih sredstev možne le v banke 
oziroma v državne vrednostne papirje z najboljšo dolgoročno 
oceno. 

Pri določanju kriterijev za upravljanje z deviznimi rezervami 
Republike Slovenije Banka Slovenije upošteva različne 
makroekonomske kategorije, s katerimi poskuša zasledovati 
osnovne cilje varnosti, likvidnost in donosnosti naložb. Eno izmed 
makroekonomskih kategorij, ki vpliva na strukturo predstavlja 
tudi obseg plačilnega prometa z Zvezno republiko Nemčijo, ki je 
posledica medsebojno dobro razvitih gospodarskih in drugih 
odnosov s to, za Republiko Slovenijo najpomembnejšo 
zunanjetrgovinsko partnerico. Potrebno je opozoriti, da se je med 
državama do danes dobro razvilo sodelovanje na finančnem 
področju in da so bile prav nemške banke tiste, s katerimi je 
Republiki Sloveniji uspelo skleniti prvi sindicirani kredit leta 1993 
na zunanjem denarnem trgu. Na drugi strani ne gre prezreti 
dejstva, da pri domačem deviznem varčevanju, ki obsega nivo 
nekaj manj kot 4 milijarde DEM, predstavljajo vloge v DEM približno 
73% celotnega zneska med 22 različnimi valutami. 

Vsi kriteriji o zagotavljanju ustrezne razpršenosti plasiranih 
sredstev in s tem tudi varnosti naložb v tujini se v Banki Slovenije 
oblikujejo na podlagi pravil stroke, zato ocenjujemo, da se ob 
upoštevanju tako sestavljenih kriterijev Banka Slovenije ne more 
izogniti plasmajem sredstev pri poslovnih bankah s sedežem v 
Zvezni republiki Nemčiji. Uresničitev predlagane pobude v 
nasprotju s strokovno določenimi kriteriji, bi v perspektivi povečala 
kreditno tveganje naložb Republike Slovenije v tujini in posledično 
poslabšala sodelovanje med obema državama. 

POBUDA 
BORUTA PAHORJA, poslanca ZLSD, za pripravo 
poročila o nakupu izraelskih havbic in 
minometov 

Poročilo in razpravo o njem terjajo mnoge nejasnosti in različne 
informacije v zvezi s tem nakupom, nenazadnje pa tudi preganjanje 
novinarjev, ki o tem pišejo. ZLSD daje to pobudo zato, da se 
razčistijo vprašanja o smotrnosti tega nakupa, morebitnih 
nepravilnostih, nenazadnje pa tudi zato, da žrtve tega 
razčiščevanja ne bodo novinarji, ki v skladu s svobodo tiska o 
tem poročajo. Po mnenju ZLSD je potrebno torej zavarovati 
svobodo tiska in omogočiti nadzor javnosti nad porabo 
proračunskega denarja. 

Prosim za pismen odgovor. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Nakup izraelskih havbic in minometov je potekal v okviru 
uresničevanja temeljnih razvojnih programov obrambnih sil 
Republike Slovenije, ki so bili začeti v letu 1994 s sprejetjem 
zakona o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih 
programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994 do 2003 
(Ur. I. RS, št. 13/94). 

Zakon o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih 
programov obrambnih sil Republike Slovenije v obdobju 1994 - 

2003 določa glavna področja posodobitve obrambnega sistema 
kamor glede na pomen in vlogo sodi tudi dopolnitev in razvoj 
topništva za podporo bojnega delovanja in protioklepni boj. 
Nabava novih topniških sistemov je bila opredeljena v programskih 
usmeritvah za leto 1995 v Poročilu o uresničevanju temeljnih 
razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih 
1994 - 2003 v letu 1994 in programu za leto 1995, ki ga je Vlada 
Republike Slovenije sprejela na 115. seji, dne 24.11.1994. Na tej 
podlagi je bil izdelan načrt realizacije TRP za leto 1995, ki ga je 
vodstvo temeljnih razvojnih programov sprejelo na 2. seji v letu 
1995 (št. TRP-19/95, z dne 13.2.1995) ter na 151. seji dne 
29.7.1995 potrdila Vlade Republike Slovenije. 

Nakup in uvedba topniških orožij kalibra 155 mm ter minometov 
kalibra 120 mm je potekala po načelih projektnega vodenja in v 
skladu z zakonom o zagotavljanju sredstev za realizacijo TRP 
obrambnih sil RS v letih 1994 - 2003, ki med drugim določa 
standarde, ki jih mora nabavljeno blago izpolnjevati, postopek 
potrjevanja pogodb ter obveznosti, ki se nanašajo na protidobave 
blaga ali storitev proizvedenih v Sloveniji. 

Projekt je imel sledeče ključne faze: 

1. Izdelan vsebinski elaborat za področje artilerije - opredeljene 
potrebe in zahteve za opremljanje artilerijskih enot (št. 18/TRP- 
95 z dne 13.2.1995) 

2. Imenovanje projektne skupine za izvedbo projekta (št. 22/TRP, 
21.2.1995) 

3. Izdelan dokument - širši izbor orožij in streliva - določeni kriteriji 
in širši izbor ustreznih orožij (št. 39-TRP z dne 1.3.1995) 

4. Zagonski elaborat projekta - določeni cilji projekta ter izdelan 
načrt realizacije (št.TRP-117 z dne 11.7.1995) 

5. Seznanitev in tistiranje orožij pri proizvajalcu v septembru 1995 
(Soltam Izrael) na osnovi ponudbe STO Ravne (št. 52/TRP z dne 
10.8.1995) 

6. Poročilo projektne skupine o izboru orožij in sredstev na osnovi 
testiranj v podjetju Soltam (TRP/155, 25.9.1995) 

7. Potrditev izbora projektne skupine na 8. seji vodstva TRP 
(29.9.1995) 
- sklep vodstva TRP o izboru havbice 155 mm proizvajalca Soltam 
Izrael (TRP-172, 2.10.1995) 
- sklep vodstva TRP o izboru minometov 120 mm proizvajalca 
Soltam Izrael (TRP-171, 2.10.1995) 

8. Soglasje delovne komisije Vlade RS ter potrditev izbora na 
Komisiji za izdajo soglasij Vlade RS (26. seja, 24.11.1995) 

9. Podpis pogodbe (št. SZTRP-07/96, 11.1.1996) 

10. Sklep o imenovanju komisije za tehnično kontrolo in prevzem 
orožij (št. TRP-90/96, 15.4.1996) 

Kot je razvidno iz pregleda ključnih faz projekta, je glavnina 
aktivnosti potekala v letu 1995, v obdobju embarga na prodajo 
orožja v novonastale države na območju bivše Jugoslavije. V 
takratnih pogojih je bilo mogoče izvajati ključne projektne aktivnosti 
(analiza in testiranje orožij) samo v Izraelu. 

Strokovna skupina za izvedbo projekta, je na podlagi opravljenih 
analiz ter nedosegljivosti drugih tovrstnih orožij predlagala nakup 
izraelskih havbic 155 mm ter minometov 120 mm, saj v celoti 
odgovarjajo zahtevam za opremljanje topniških enot Slovenske 
vojske. 
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Pogodba o nakupu je bila medsebojno usklajena v letu 1995, 
podpisana pa v letu 1996 in je določala nakup 18 havbic kalibra 
155 mm, 56 minometov kalibra 120 mm ter zadostno količino 
streliva. Dobave prvih orožij so sledile takoj po preklicu embarga 
na prodajo orožja (18.6.1996). Topniški sistemi se proizvajajo v 
sodelovanju s STO Ravne, kjer je izdelanih okoli 40% delov 
havbice 155 mm, med ostalim tudi odkovki cevi ter nekateri drugi 
deli. 

Dobava in prevzem orožij je potekal v letu 1996 in 1997. Pri 
prevzemu minometov so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti 
na orožjih, ki so bile kasneje odpravljene. 

Na osnovi dosedanje uporabe in izvedbenih dodatnih testiranj 
tako havbic 155mm kot minometov 120 lahko ugotovimo, da so 
orožja v skladu s svetovnimi standardi, ki veljajo za tovrstna 
orožja, ter da v celoti odgovarjajo zahtevam Slovenske vojske. 

Navedene ugotovitve so za minomete 120 mm potrjene tudi v 
poročilu komisije, o ustreznosti minometov, ki ga je obravnavala 
tudi Vlada Republike Slovenije ter za havbice 155 mm v Poročilu 
o nesreči s smrtnim izidom pri streljanju s havbicami v SV, ki ga je 
obravnaval parlamentarni odbor za obrambo. 

POBUDA 
ZMAGA JELINČIČA, poslanca SNS, za zamrznitev 
tekočega fiduciarnega računa pri banki v 
Luxemburgu 

Dajem pobudo Vladi Republike Slovenije, da zamrzne tekoči 
fiduciarni račun pri banki v Luxemburgu, na katerega nakazuje 
denar, ki izhaja iz nasledstva obveze sporazuma med takratno 
SFR Jugoslavijo in Italijo v Rimu leta 1983. Dajem pobudo Vladi, 
da začne na državnem nivoju, preko upravnih enot Republike 
Slovenije zbirati primere vseh fizičnih oseb, ki so jim za časa 
fašizma spremenili priimke in imena (jih poitalijančili), tem osebnim 
slučajem pa naj kot širšo utemeljitev in razlago doda primere v 
katerih so italijanske fašistične oblasti od leta 1920 do kapitulacije 
Kalije 9.9.1943 spremenile imena krajev in ustanov, ter da pri 
sedanjih italijanskih oblasteh vloži zahteve po pravni in materialni 
zadostitvi v tistem času kršenih človeških pravic oziroma kršenja 
Političnih pravic, kaznovanje česar predvideva italijanski kazenski 
zakonik. Za spremenjena imena vasi oziroma mest v skladu s 
fašističnim dekretom št. 800 iz leta 1923 (ki velja še danes), pa 
naj Vlada Republike Slovenije uveljavlja skupinsko odškodnino, 
namenjeno posamezni skupnosti. 

Slovenski državljani kot fizične osebe imajo možnost dobiti za 
takšne primere odškodnino v skladu z italijanskimi zakoni št. 96 
'Z leta 1955, št. 261 iz leta 1967 in št. 932 iz leta 1980, predvsem 
Pa z zadnjo sodbo Višjega sodnega zbora v Rimu z dne 29. 7. 
1997 - razsodba št. 162. 

Denar, ki se zdaj nakazuje na fiduciarni račun je neuporabljen, 
ker ga Italija noče dvigniti z računa. Ta ležeča sredstva naj bi se, 
Po dogovoru z italijansko stranjo, nakazala slovenskim prizadetim 
državljanom do skupne vsote dolžniškega razmerja Republike 
Slovenije (kot pravne naslednice SFRJ in njenih sporazumov) do 
Republike Italije. 

Predlagam tudi, da država Slovenija prevzame pravno zastopanje 
Prizadetih Slovencev nasproti Italiji. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Sredstva na fiduciranem računu pri Dresdner Bank Luxembourg 
S.A. izhajajo iz dolga po Rimskem sporazumu (Sporazum med 
Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Republiko Italijo 
o dokončni ureditvi vseh vzajemnih obveznostih, ki izvirajo iz 4. 
člena pogodbe, podpisane v Osimu 10. novembra 1975), 
podpisanega v Rimu 18. februarja 1983. Rimski sporazum je z 
izmenjavo not z Republiko Italijo, dne 31. julija 1992 Republika 
Slovenija kot država naslednica prevzela v sukcesijo. Fiduciarni 
račun je kot finančni agent Republike Slovenije odprla Banka 
Slovenije, dne 27.9.1994 na podlagi sklepa vlade Republike 
Slovenije. 

V zvezi s fizičnimi osebami, ki so jim za časa fašizma spremenili 
priimke (poitalijančevanje), so le-ti priimke spremenili na podlagi 
italijanskega Dekreta o priimkih iz leta 1927. Število oseb, ki so na 
podlagi navedenega dekreta bile prisiljene ali so jim na lastno 
zahtevo priimek spremenili v italijansko obliko, ni znano. Pokrajinski 
narodno osvobodilni odbor (PNOO) za Slovensko Primorje je 
leta 1945 izdal Odredbo o razveljavitvi odlokov bivših upravnih 
oblasti, s katerimi so bili spremenjeni priimki prebivalstva. Odredba 
se je v povojnem času v praksi stalno izvajala na način, da so bili 
izpiski in druge listine iz matičnih knjig izdani v slovenskem jeziku, 
ne glede na to ali so priimki bili vzpostavljeni v prvotni obliki ali ne. 

Finančna vprašanja izhajajoča iz stanja po Pariški mirovni pogodbi 
(1947) sta Italija in nekdanja Jugoslavija uredili z vrsto sporazumov. 
Ta proces se je zaključil leta 1954 s Sporazumom med FLRJ in 
Republiko Italijo o dokončni ureditvi vseh vzajemnih obveznosti 
ekonomske in finančne narave, ki izhajajo iz mirovne pogodbe in 
sporazumov, ki so sledili. 

Ostala odprta vprašanja glede nekdanje STO so se uredila z 
Osimsko pogodbo leta 1975 in že navedenim Rimskim 
sporazumom, ki urejajo finančna vprašanja iz 4. člena Osimske 
pogodbe. 

POBUDA 
ZMAGA JELINČIČA, poslanca SNS, za ustanovitev 
veleposlaništva države Izrael v Republiki 
Sloveniji 

Predlagam Vladi Republike Slovenije oz. Ministrstvu RS za zunanje 
zadeve, da pri Vladi ali pri drugi ustrezni ustanovi države Izrael 
posreduje željo Republike Slovenije, da naj v naši državi odprejo 
Veleposlaništvo države Izrael ali vsaj konzularno predstavništvo. 

Odprtje izraelskega diplomatskega predstavništva v naši državi 
po mojem mnenju narekujejo gospodarski odnosi med obema 
državama ter njihov nadaljnji razvoj, pa tudi vedno večje zanimanje 
izraelskih državljanov za turistične obiske v Republiki Sloveniji. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Predstavniki ministrstva za zunanje zadeve in drugi visoki 
predstavniki Republike Slovenije so izraelskim sogovornikom ob 
številnih priložnostih izrazili interes Republike Slovenije za odprtje 
veleposlaništva Države Izrael v Sloveniji. 

Izraelska stran je v teh razgovorih potrdila svoj interes za odprtje 
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veleposlaništva v Ljubljani, obenem pa poudarila, da zaradi 
finančnih omejitev do njegove realizacije ne bo prišlo v 
kratkoročnem obdobju. 

Poslanska pobuda bo dodaten element, ki ga bo ministrstvo 
upoštevalo v prizadevanjih, da Izrael odpre veleposlaništvo v 
Sloveniji. 

POBUDA 
ZMAGA JELINČIČA, poslanca SNS, za uporabo 
letal firme "SMELT" 

Na podlagi 30. in 32. člena poslovnika državnega zbora dajem 
poslansko pobudo Državnemu zboru in Vladi Republike Slovenije 
ter ministrstvom za obrambo, za ekonomske odnose s tujino, za 
zunanje zadeve in drugim, da za obiske slovenskih delegacij v 
tujini ne kupujejo letalskih vozovnic rednih letalskih linij, ampak da 
za take potrebe uporabljajo letala slovenske firme SMELT. 

Utemeljitev: 

1. Cena letalskega prevoza je že pri treh do štirih potnikih bistveno 
nižja kot pri rednih letalskih linijskih poletih, ki jih naroča vlada ali 
državni zbor. 

2. Za nekatere destinacije ne obstojajo redne letalske linije, zato 
je potreben še dodatni prevoz, z letalom Smelta pa se lahko 
pristane tudi na lokalnem (majhnem) letališču. 

3. Pri prevozih z redno letalsko linijo so potniki vezani na redni 
vozni red poletov, pri prevozu z lastnim letalom pa potniki sami 
določijo uro poleta. 

4. Veliko rednih letalskih zvez je tki. "connected flights" - vezanih 
letov s prestopanjem, kar pri lastnem letalu odpade. 

5. Denar, ki ga za uporabo letala Smelta plača vlada ali državni 
zbor, ostane slovenskemu prevozniku, s čemer se krepi 
slovensko gospodarstvo in omogoča dodatno zaposlovanje, kar 
pri sedanji nezaposlenosti tudi ni zanemarljivo. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Vlada uporablja za potovanja svojih delegacij v tujino predvsem 
vladni letali, ki pa ne zadoščata za vse potrebe. Vladni letali 
uporabljajo pri protokolarnih potovanih v tujino tudi najvišji državni 
predstavniki. 

Pobuda poslanca g. Zmaga Jelinčiča o angažiranju letal družbe 
Smelt je koristen napotek za nadaljnje aktivnosti, vendar pa le v 
primeru, da sta vladni letali zasedeni. Hkrati bo treba predhodno 
proučiti tudi pogoje, ki jih tak aranžma obsega. 

Zmogljivosti vladnih letal so premajhne, da bi pokrili vse potrebe, 
zato je Urad predsednika vlade prepričan, da mora država 
Slovenija v najkrajšem možnem času najti rešitev, ki bo 
nadomestila sedanji, dvanajst in štiriindvajset let stari letali. Plovilo 
mora izpolnjevati pogoje, ki jih na nekaterih letališčih že postavljajo 
(omejitev hrupa), zagotoviti večjo varnost in možnosti letenja in 
pristajanja v slabših vremenskih razmerah. Tako vlada kot drugi 
uporabniki proračunskih sredstev upoštevajo načelo racionalnosti 
in gospodarnosti, kar pomeni, daje mogoče najemati tudi Smeltova 
letala, če se dosežejo ugodni pogoji. 

POBUDA 
ZMAGA JELINČIČA, poslanca SNS in JOŽETA 
LENIČA, poslanca LDS, za odprtje veleposlaništva 
v Ukrajini 

Ob nedavnem obisku v Ukrajini sva obiskala tudi predstavnike 
slovenskih podjetij, ki gospodarsko sodelujejo oziroma delujejo v 
Ukrajini. Če pogledamo samo predstavnika tovarne Lek, nam 
gospodarski rezultati (začetek delovanja leta 1993 z obsegom 
trgovanja v višini cca 300.000 USD in letošnji rezultat, ki se ga 
ocenjuje na 11. mio USD) govorijo o tem, da je nujno potrebno 
čimprej: 
- odpreti v Ukrajini veleposlaništvo Republike Slovenije 
- podpisati sporazum o preprečevanju dvojnega obdavčenja 
- sporazum o odpravi carin (oziroma urediti carinsko vprašanje 
vsaj na določenih segmentih, npr. farmacevtiki). 

Podobne rezultate kot Lek, dosegajo v Ukrajini tudi Krka (letos 
okoli 11. mio USD), Gorenje (letos okoli 6 mio USD) Kovinotehna, 
Iskratel, Roslav in druge firme. Zavedati se je treba, da brez 
diplomatske podpore od gospodarskih subjektov ni mogoče 
pričakovati širjenja sodelovanja in večanja zaslužka, kar pa je 
bistveno. V Ukrajini so veleposlaništva odprle vse zahodne države 
in večina vzhodnih, kajti zavedajo se pomembnosti trga. Slovenija 
ima na ukrajinskem trgu še posebne možnosti, zato sodiva, da je 
zahteva utemeljena. 

Ministrstvu za zunanje zadeve dajeva pobudo za čimprejšnje 
odprtje veleposlaništva, Ministrstvu za ekonomske odnose in 
razvoj pa pobudo, da čimprej pripravi oba omenjena sporazuma 
in ju pošlje v obravnavo v DZ. 

ODGOVOR: 

1. MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS se je seznanilo s pobudo 
poslancev Zmaga Jelinčiča in Jožeta Leniča in z njo soglaša. 
Meni, da potreba po odprtju veleposlaništva RS v Ukrajini ostaja 
in bo pobudo ponovno naslovilo na odbor za mednarodne odnose 
državnega zbora RS. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je predlog za odprtje Veleposla- 
ništva RS v Ukrajini že poslalo v mnenje OMO državnega zbora 
in sicer 25.8.1993. OMO je na svoji 25. seji, ki je bila 3.11.1993 
pod točko 10 o pobudi razpravljal in preložil odločitev na takrat, 
ko bo MZZ predložilo odboru stretegijo odpiranja veleposlaništva 
RS v tujini. Do ponovnega predloga s strani MZZ nikoli več ni 
prišlo, tako da OMO o tem ni več razpravljal. V pozneje predlagani 
strategiji MZZ veleposlaništva v Ukrajini ni bilo več med prioritetami. 

Interes RS za odprtje: 

1. Politični razlogi 

Ukrajina spada med največje evropske države in je ena redkih 
večjih evropskih držav, v kateri RS še nima odprtega 
veleposlaništva. Ukrajina uradno pokriva Slovenijo preko svojega 
veleposlaništva v Budimpešti, prav tako pa je Slovenija akreditirala 
za veleposlanika v Ukrajini Ferenca Hajoša, veleposlanika na 
Madžarskem. S 1. novembrom 1997 je Ukrajina v Ljubljani dva 
dni v mesecu odprla konzularno pisarno, ki naj bi bila zametek 
njihovega veleposlaništva v RS. 

Ukrajina je most med Srednjo in Vzhodno Evropo, je država z 
ogromno klasično in tudi jedrsko oborožitvijo, ter je ustanovna 
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članica OZN. Vse bolj se povečujejo njene aktivnosti v 
srednjeevropskem prostoru (SEP, CEFTA). 

V Ukrajini ima veleposlaništva 61 držav (med Srednje evropskimi 
tudi Češka, Slovaška in Poljska, med državami JV Evrope pa 
Bolgarija, Romunija, Hrvaška, Makedonija in ZRJ), predstavništva 
ima sedem mednarodnih organizacij, svoj edini informacijski 
center v Srednji Evropi pa ima tudi NATO. 

2. Gospodarski razlogi 

Ukrajina je tudi dokaj pomemben gospodarski partner za RS. 
Gospodarska menjava sicer še ne dosega večjih vrednosti, je pa 
v stalnem porastu, predvsem slovenski izvoz, ki je enkrat večji 
od uvoza. V letu 1993 se je blagovna menjava podvojila glede na 
leto poprej in je znašala okrog 24 mio US$, leta 1994 31 mio, leta 
1995 39,3 mio US$, leta 1996 pa 42,4 mio, za leto 1997 pa se ob 
sedanjih trendih pričakuje blizu 50 mio US$. Nekaj blagovne 
menjave poteka tudi preko tretjih držav. Osnovni problem 
gospodarskega sodelovanja je pomanjkanje količin blaga, ki so 
zanimive za slovensko gospodarstvo. 

Potreba za odprtje diplomatsko konzularnega predstavništva je 
deloma v tem, ker Ukrajina še ni prešla na tržni sistem 
gospodarstva in je prisotnost DKP na tem tržišču pomembna kot 
pomoč gospodarskim subjektom, predvsem pa zato, ker je vsako 
gospodarsko poslovanje z Ukrajino precej rizično v vseh pogledih. 

Gospodarska predstavništva v Kijevu imajo Mercator, Lek in Krka, 
mešano podjetje pa ima Iskratel. Na slovenska gospodarska 
predstavništva se slovenski državljani, ki so v stiski in se nahajajo 
trenutno v Ukrajini obračajo pa tudi ukrajinske oblasti, dostikrat 
komunicirajo z njimi v zvezi z nujnimi konzularnimi problemi. 

3. Konzularni razlogi 

Za Slovenijo je Ukrajina trenutno zelo pomembna kot tranzitna 
država. Preko Ukrajine gredo vse poti za slovensko blago do 
Rusije in drugih držav Srednje Azije, prav tako pa čez ozemlje 
Ukrajine poteka plinovod iz Rusije v Evropo. Zaradi vsega tega 
se z Ukrajino pojavlja predvsem veliko konzularnih problemov, ki 
so povezani s tranzitom blaga in oseb. Poleg tega je med 
državama v veljavi vizni režim potovanj, pri čemer ukrajinska 
stran stalno opozarja, da sta veleposlaništvi v Moskvi in 
Budimpešti, kjer lahko njihovi državljani dobijo vizo za Slovenijo, 
za njih zelo daleč. 

Slovenska podjetja, predvsem tista, ki imajo predstavništva v 
Kijevu, so že velikokrat opozarjala na številne in različne konzularne 
probleme slovenskih državljanov in bi odprtje diplomatsko 
konzularnega predstavništva RS v Kijevu, sprejela z velikim 
olajšanjem. S tem bi razbremenili DKP v Moskvi in predvsem v 
Budimpešti ter razbremenili slovensko obmejno službo (od 1.7. 
do 29.11.1997 je bilo na mejah izdanih 10.947 viz za ukrajinske 
državljane). Tudi konzularni prihodki bi opravičili obstoj DKP. 

Ministrstvo za zunanje zadeve zato meni, da bi slovensko DKP v 
Ukrajini imeli pomembno in vse bolj nujno potrebo gospodarsko in 
konzularno funkcijo. Ministrstvo za zunanje zadeve bo čim prej 
sprožilo postopek za odprtje diplomatsko konzularnega 
predstavništva Republike Slovenije v Kijevu. Pri tem računa na 
podporo poslancev OMO. 

Ministrstvo za zunanje zadeve pripravlja reorganizacijo slovenske 
mreže diplomatsko - konzularnih predstavništev v tujini. Ob istem 
številu diplomatov in tehničnega osebja v tujini se bodo odprla 
nekatera nova veleposlaništva, nekatera stara pa zaprla ali 
zmanjšalo število ljudi v njih. V tem kontekstu reorganizacije DKP 
mreže bi se odprlo tudi veleposlaništvo RS v Ukrajini. 

2. MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ - 
dopis 
Omenjena pobuda zadeva tudi Ministrstvo za ekonomske odnose 
in razvoj, zato vam sporočam naslednje: 

Ministrstvo za ekonomske odnose ni pristojno za sklepanje 
sporazumov o izogibanju dvojnega obdavčevanja, temveč ima to 
pristojnost Ministrstvo za finance. Seveda pa se zavedam 
pomembnosti sklenitve tovrstnega sporazuma, zato sem se s 
pismom z dne 24. septembra 1997 tudi sam s tem predlogom 
obrnil na g. Mitjo Gasparija, ministra za finance. 

Glede vprašanja carin pa vas obveščam, da od 12. maja 1997 
velja Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine. Omenjeni 
sporazum, ki smo ga na Ministrstvu za ekonomske odnose 
uskladili in podpisali že leta 1996, je predvsem pomemben v tistem 
delu, ki slovenskim izvoznikom v Ukrajino omogoča priznavanje 
t.i. statusa največjih ugodnosti. Konkretno je ta sporazum 
slovenskim izdelkom pri uvozu v Ukrajino znižal carinske stopnje 
v povprečju za 20 %. Prav tako pa smo ukrajinski strani 24. 
septembra 1997 predlagali začetek pogovorov med eksperti 
glede nadaljnje liberalizacije medsebojne trgovine v začetku leta 
1998, saj želimo medsebojno trgovanje olajšati. Seveda pa se 
moramo zavedati, da nas pri tem omejuje "Evropski sporazum", 
ki ga je Republika Slovenija sklenila z Evropsko unijo.Ta sporazum 
Slovenijo zavezuje, da v odnosih do tretjih držav glede trgovine 
oziroma menjave blaga in storitev, ne preseže ugodnosti oziroma 
pogojev, ki jih ima v odnosu do te tretje države npr. Ukrajine 
Evropska unija. 

POBUDA 
ZMAGA JELINČIČA, poslanca SNS, za vključitev 
slovenskih policistov v akciji MAPE v Albaniji 

Predlagam Vladi Republike Slovenije, da na svoji prvi naslednji 
seji sprejme odločitev, da pošlje v Albanijo, na mednarodno 
policijsko akcijo MAPE dva slovenska policista, ki bi sodelovala v 
omenjeni enoti, ki bo inštruirala italijansko lokalno policijo. Naša 
udeležba v tej mednarodni enoti bi bila izredno pomembna pri 
vključevanju v evropske integracije, saj so na zadnjem zasedanju 
skupščine Zahodnoevropske unije v Bruslju razpravljali tudi o 
tem. V imenu slovenske delegacije sem na tem zasedanju s 
prispevkom sodeloval tudi sam, v nejm pa sem povedal, da Vlada 
RS resno razmišlja o vključitvi dveh policistov v omenjeno akcijo, 
kar je bilo s strani vseh udeleženk konference, ki so obenem tudi 
članice EU in NATO, sprejeto z velikim odobravanjem. 

Če je slovenski Vladi res do vključevanja v EU in NATO, bo to 
storila po hitrem postopku in odločitev sporočila ustreznim 
evropskim naslovom. Če tega ne bo storila me bo potrdila v vedno 
večjem prepričanju, da ji ni do vključevanja v EU in NATO, ampak 
meče zgolj pesek v oči slovenski javnosti, pripravlja pa se na 
združbo s Hrvaško. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 800-11/97-7 z dne 
26.9.1997 odločila, da v operaciji Zahodnoevropske unije v Albaniji 
MAPE II sodelujeta dva policijska strokovnjaka Ministrstva za 
notranje zadeve. 
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POBUDA 
ZMAGA JELINČIČA, poslanca SNS, v zvezi s 
hrvaško manjšino v Sloveniji 

Zahtevam od Vlade Republike Slovenije, da nemudoma pošlje 
protestno noto hrvaški vladi, v kateri naj sosednji državi pojasni, 
da v Republiki Sloveniji obstojita le dve avtohtoni manjšini, to sta 
madžarska in italijanska. V Sloveniji ni nikakršne druge avtohtone 
manjšine, še najmanj pa hrvaške. Obenem naj Vlada Republike 
Slovenije zahteva, da zaradi avtohtone slovenske manjšine na 
Hrvaškem , sosednja vlada v novem predlogu zakona o 
manjšinskih jezikih, status uradnega manjšinskega jezika dodelijo 
tudi slovenščini. Slovenska manjšina je nedvomno avtohtona na 
ozemljih, ki jih trenutno okupira Hrvaška in zato zaslužijo ti 
avtohtoni Slovenci vsaj uradno komunikacijo v svojem jeziku in 
tudi kot avtohtona manjšina svojega predstavnika v Saboru, tako 
kot druge avtohtone manjšine. 

ODGOVOR VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE: 

Po podatkih ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije 
ne izhaja, da bi vlada Republike Hrvaške od osamosvojitve leta 
1991 do sedaj izražala uradno stališče o obstoju avtohtone 
hrvaške manjšine v Republiki Sloveniji. V bilateralnih stikih med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, hrvaška stran doslej 
ni postavila uradne zahteve po formalnem priznanju statusa 
avtohtone manjšine slovenskim državljanom hrvaškega porekla 
v Republiki Sloveniji. 
Izražala pa je interes za ohranitev nacionalne kulturne identitete 
slovenskih državljanov hrvaškega porekla v Republiki Sloveniji. 
Iz navedenih razlogov ministrstvo za zunanje zadeve Republike 
Slovenije meni, da poslanska pobuda ni upravičena. 

j 
Ministrstvo za zunanje zadeve je ob uradnih stikih s predstavniki 

vlade Republike Hrvaške, hrvaško stran podrobno seznanilo z 
ustavno pravnim položajem narodnostnih manjšin v Republiki 
Sloveniji, zadnjič ob obisku delegacije ministrstva za povratek in 
preseljevanje ter ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Hrvaške dne 5. september 1997 v Ljubljani. 

Ustava Republike Hrvaške iz leta 1990 v 15. členu določa, da so 
v "Republiki Hrvaški enakopravni vsi pripadniki narodov in 
manjšin, in da se pripadnikom vseh narodov in manjšin zagotavlja 
svoboda izražanja svoje narodnostne pripadnosti, svoboda 
uporabe svojega jezika in pisave ter kulturna avtonomija." 

Sabor Republike Hrvaške je decembra 1991 sprejel "Ustavni 
zakon o ljudskim pravima i slobodama i o pravima etničnih i 
nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj"; Uradni 
list RH, št. 34/92. 

Ustavni zakon določa, da mora posamezna manjšina v Republiki 
Hrvaški presegati več kot 8% celotnega prebivalstva Republike 
Hrvaške, da bi imela v Saboru, vladi in sodstvo proporcionalno 
zastopstvo. Manjšinske skupnosti, ki ne izpolnjujejo navedenega 
določila, imajo pravico izvoliti pet predstavnikov v predstavniški 
dom Sabora (18. člen). 

Ustavni zakon Republike Hrvaške ne izhaja iz načela avtohtonosti, 
ampak iz zatečenega stanja ter s kombinacijo individualnih in 
kolektivnih pravic ter svoboščin prepušča inicijativo etničnim 
oziroma manjšinskim skupnostim, da jih uresničujejo. 

Kot članica Sveta Evrope je Vlada Republike Hrvaške nedavno 
sprejela evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih in 
predlagala zakon za izvajanje le-te. 

Temeljito in obširno je problematika Slovencev v Republiki Hrvaški 
obdelana v zborniku skupine avtorjev "Slovenci na Hrvaškem", 
ki ga je pripravil Inštitut za narodnostna vprašanja in je izšel 
marca 1996 v Ljubljani. 

poročevalec, št. 32 48 16. maj 1998 
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