
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 19. avgust 1999 Letnik XXV Št. 64 

DAVEK NA MOTORNA VOZILA 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila (ZDMV-A) 3 
- EPA 909 - II - hitri postopek 

POROŠTVO RS ZA KREDIT DARS PRI EIB/IV 
Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri 11 
Evropski investicijski banki za Projekt slovenskih avtocest/IV 
- EPA 919 - II - hitri postopek 

JAMSTVO RS ZA OBVEZNICE IZDANE ZA SANACIJO SLOVENSKIH ŽELEZARN 
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice 1 9 
izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (ZJOSS-B) 
- EPA 643 - II - druga obravnava 

POROČILO 
o izdvajanju sredstev in namenski porabi sredstev za graditev državnih cest, določenih 23 
v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji od 1.1.1998 do 31.12.1998 

REDAKCIJSKA POPRAVKA 
k predlogu zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih 39 
- EPA 915 - II - prva obravnava 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 

pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 DAVKIH NA MOTORNA 

VOZILA (ZDMV-A) 

- EPA 909 - II - hitri postopek 

DRŽAVNI SVET 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 434-02/98-001/0001 
Ljubljana: 29.7.1999 

Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je 
Državni svet Republike Slovenije na 42. seji, dne 28.7.1999, 
določil besedilo 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O DAVKIH NA MOTORNA VOZILA 

in ga na podlagi 201. člena poslovnika državnega zbora pošilja 
v obravnavo državnemu zboru po hitrem postopku. 

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta 
in 176. člena poslovnika državnega zbora določa državnega 
svetnika Boruta Meha kot predstavnika državnega sveta na 
sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi 
predloga zakona. 

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

Predsednik 
Tone Hrovat, dipl. inž. agr., I.r. 
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DRŽAVNI SVET 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 434-02/98-001/0001 
Ljubljana, 29. 7. 1999 

Na podlagi 1. alinee 97. člena ustave Republike Slovenije je Državni svet Republike 
Slovenije na 42. seji, dne 28. 7. 1999, določil besedilo predloga zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o davkih na motorna vozila in ga na podlagi 201. člena poslovnika 
državnega zbora pošiljam v obravnavo državnemu zboru po hitrem postopku. 

Državni svet predlaga državnemu zboru, da predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o davkih na motorna vozila obravnava po hitrem postopku, ker podjetja ne morejo 
izvajati pred nedavnim sprejetega zakona o davkih na motorna vozila, saj je v nasprotju 
s predpisi in veljavno zakonodajo v Sloveniji. Predvsem je v nasprotju z zakonom o davku 
na dodano vrednost, carinskim zakonom, zakonom o varstvu potrošnikov ter predpisi s 
področja računovodstva in knjigovodstva. Z zakonom tudi ni dovolj jasno opredeljeno, 
kako naj podjetja izpolnjujejo iz zakona izhajajoče obveze do države. 

Državni svet na podlagi 86. člena poslovnika državnega sveta in 176. člena poslovnika 
državnega zbora določa državnega svetnika Boruta Meha kot predstavnika državnega 
sveta na sejah državnega zbora in njegovih delovnih teles pri obravnavi predloga zakona. 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKIH NA 
MOTORNA VOZILA (Ur. I. RS, št. 52/99) 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

Zakona v praksi ni mogoče izvajati, saj predstavlja kombinacijo sistema prometnega davka 
za domačega proizvajalca in uvoznega davka za uvoznika. 

Niti prometni davek niti uvozni davek pa nista urejena tako, da bi proizvajalec, prodajalec, 
kupec in država vedeli, kaj in koliko se obdavčuje. Zato na osnovi tega zakona kupca ni 
mogoče vnaprej informirati o ceni, niti ni mogoče kupcu za nazaj garantirati cene. Prav 
tako niso jasno opredeljena razmerja obvez do države, kakor tudi ne države do subjektov 
proizvodnje, prodaje in nakupa. 

Zakon pri prodaji rabljenih vozil izhaja iz napačne predpostavke, da gre za promet z 
rabljenimi vozili. Dejansko pa gre za procese prenosa lastništva na osnovi kupoprodajnih 
pogodb, ki določajo vrednost transakcije in ne cene. 

Pri uvozu se pojavlja v 6. členu kot davčna osnova tista, ki jo določa 22. člen zakona o 
davku na dodano vrednost, v 10. členu pa tista, ki jo določa 11. člen carinskega zakona 

Zakon dodatno povzroča tudi velike razlike pri obremenjevanju vozil glede na poreklo 
vozila. Ta davek pa s poreklom nima ničesar skupnega in bi moral biti glede tega povsem 
nevtralen. Glede porekla so razlike določene s carinskimi stopnjami in carinami, na katere 
se plačuje davek na dodano vrednost. 
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2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Državni svet želi pri oblikovanju dopolnil in sprememb zakona doseči naslednje: 
enakopravnost za vse akterje, 
nevtralnost tega davka, ne glede na poreklo avtomobila, 
enakost sistema za domači in uvoženi avtomobil, 
socialno komponento za male avtomobile, 
funkcionalno komponento za posamezne tehnične variante in uporabe, 
oprostitve, 
varstvo potrošnikov biti informiran o ceni ali imeti garantirano ceno na dan sklenitve 
pogodbe, 
tehnično in varstveno komponento glede opreme vozil. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Glede na predvideno količino prodanih avtomobilov bo znašal letni priliv iz naslova tega 
zakona 2.400.000.000 SIT. 

II. BESEDILO ČLENOV 

Ičlen 

V zakonu o davkih na motorna vozila (Ur. I. RS, št. 52/99) se 1. člen spremeni tako, da se 
glasi: 

"S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davka na nova in rabljena motorna 
vozila." 

2. člen 

Drugi odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Davek se plačuje tudi od rabljenih motornih vozil, za katera je obvezna registracija, če od 
njihovega prometa ni bil obračunan davek na dodano vrednost." 

3. člen 
Drugi odstavek 4. člena se črta. 

Tretji odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavezanec za davek iz drugega odstavka 3. člena je kupec, ki ni davčni zavezanec po 
zakonu o davku na dodano vrednost, ali fizična oseba, ki brezplačno pridobi motorno 
vozilo, za katerega je obvezna registracija, razen če gre za prvi dedni red." 

4. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Davek na motorna vozila se plačuje od posameznega novega vozila, glede na delovno 
prostornino motorja v naslednjih neto zneskih: 

do 1.000 ccm 0 SIT 
od 1.001 ccm do 1.400 ccm 10.000 SIT 
od 1.401 ccm do 1.600 ccm 15.000 SIT 
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od 1.601 ccm do 2.000 ccm 
od 2.001 ccm do 2.400 ccm 

60.000 SIT 
150.000 SIT 

od 2.401 ccm do 2.800 ccm 
od 2.801 ccm do 3.700 ccm 
od 3.701 ccm do 4.200 ccm 

300.000 SIT 
600.000 SIT 
900.000 SIT 

od 4.201 ccm do 4.800 ccm 
od 4.801 ccm do 5.500 ccm 
od 5.501 ccm dalje 

1.200.000 SIT 
2.000.000 SIT 
3.200.000 SIT 

Davek na rabljena motoma vozila iz drugega odstavka 3. člena se plačuje v višini 5 % od 
pogodbeno dogovorjene kupoprodajne vrednosti, če ta vrednost ustreza prometni 
vrednosti, ki je javno publicirana ali pooblaščeno ocenjena. 

Če kupoprodajna vrednost rabljenega motornega vozila odstopa od javno objavljene 
prometne vrednosti ali vrednosti, ugotovljene s pooblaščeno cenitvijo, je osnova za 
obračun davka javno objavljena vrednost ali pooblaščena cenitev, ki jo ugotovi davčni 
organ na kraju sedeža oz. stalnega prebivališča davčnega zavezanca." 

Tretji odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Šteje se, da obveza za obračun davka na motorna vozila nastane: 

1. ko proizvajalec ali uvoznik izda račun, 
2. koje motorno vozilo izročeno, če je bilo izročeno pred izdajo računa ali brez izdaje 

računa, 
3. ko se motorno vozilo vzame za lastno rabo, 
4. ko se motorno vozilo izroči, če se odtuji brezplačno, 
5. pri individualnem ali neposrednem uvozu novega ali starega vozila, ko se uvoz vrši 

na ime končnega kupca. 

Pri prodaji rabljenega vozila pa nastane obveznost plačila tega davka ob registraciji oz. 
prenosu lastništva rabljenega vozila na kupca." 

Prvi stavek drugega odstavka 9. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se plača ob registraciji oz. prenosu 
lastništva." 

10. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pri individualnem oz. neposrednem uvozu novih ali starih motornih vozil, ko se uvoz vrši 

5. člen 

6. člen 

Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Davčni zavezanec mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec." 

7. člen 

8. člen 
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na ime končnega kupca, obračuna davek pristojni carinski organ skladno z 22. členom 
zakona o davku na dodano vrednost." 

9. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Davek na motorna vozila se všteva v osnovo za obračun davka na dodano vrednost." 

10. člen 

13. člen se črta. 

11. člen 

16. člen se črta. 

12. člen 

17. člen se črta. 

13. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

S tem zakonom se ne uvaja "prometni davek", kar je razvidno že iz samega naslova, pač 
pa davek na nova in rabljena vozila. 

Z novo dikcijo 1. člena je povsem jasno, da ne gre za promet, pač pa za enkratno 
obdavčenje, ki je transparentno in jasno tako za državo, proizvajalca oz. uvoznika kot za 
kupca. 

Promet z rabljenimi motornimi vozili je skladno s 44. členom zakona o davku na dodano 
vrednost obdavčena z 19 %. Osebe, ki niso davčni zavezanci, davka na dodano vrednost 
ne plačajo. Ta zakon pa določa, da osebe, ki niso davčni zavezanci, pri prenosu lastništva 
plačajo 5 % davka. Posebej je pri tem potrebno izpostaviti, da ne gre za promet, pač pa 
za prenos lastništva, kar se ureja z registracijo. To v praksi pomeni, da bo vsak novi 
lastnik rabljenega vozila pri prenosu lastništva - to je z registracijo - plačal 5 % davka. 
Avtomatsko je s tem zajeta tudi zamenjava. 

V primeru prodaje "staro za novo" preko posrednika ali komisijske prodaje se skladno s 
44. členom zakona o davku na dodano vrednost plača 19 % davek na dodano vrednost, 
ne glede na to, ali je stvarni lastnik davčni zavezanec ali ne. Zato je dikcija "ali na podlagi 
zamenjave" dvoumna ter nepotrebna. Tako, kot je navedeno, bi se v praksi lahko zgodilo, 
da bi pri zamenjavi "staro za novo" ali "staro za staro" prišlo do dvojnega obdavčenja, in 
sicer na osnovi 44. člena zakona o davku na dodano vrednost in na osnovi 4. člena 
zakona o davkih na motorna vozila. 

Osnova za davek, izražena v ccm, je neodvisna od tečajnih in drugih gibanj. Izražena je 
v neto vrednosti, kar pomeni, da je z obračunom davka na dodano vrednost bruto vrednost 
za 19 % višja. S tem je v celoti zadoščeno, da se na vsako stvar v Sloveniji plača davek. 
Predložena lestvica je konsistentna, saj temelji na enakih razponih obdavčenih razredov 
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ter aritmetično progresivna, saj je davek za vsak razred višji. Ker obstaja visoka korelacija 
med prostornino in ceno, je s progresivno lestvico doseženo tudi proporcionalno višje 
obdavčevanje dragih vozil. Dosežena je enakost vseh prisotnih na tržišču. Odpravljena je 
dvojnost sistema, ki je temeljila na obdavčevanju proizvajalca po sistemu prometnega 
davka in uvoznika po sistemu carinske dajatve. Za kupca je novi davek transparenten, ker 
vnaprej ve, koliko mora plačati tega davka. Za prodajalca je ta davek enostaven, ker je 
možnost ceno vnaprej kalkulirati brez rizika sprememb in ker spada v sistem davka na 
dodano vrednost. Za državo je ta sistem obvladljiv, ker lahko zelo preprosto na osnovi 
mesečnih prodajnih evidenc, ki jih ima Ministrstvo za notranje zadeve, za nazaj in za 
naprej izračunava prilive. 

Davek na motorna vozila obračuna in plača proizvajalec ali uvoznik, ko izstavi račun. 
Obračuna in plača se samo enkrat. Pri nadaljnji prodaji tega davka ni. V končnem računu 
za končnega kupca se tega davka ne prikazuje. Pri individualnem ali neposrednem uvozu, 
ki se vrši na ime končnega kupca, pa skladno s carinskimi predpisi (11. člen) ta davek 
obračuna carinski organ. 

Davčni zavezanec, to je prodajalec ali uvoznik, tako kot davek na dodano vrednost, 
obračunata ta davek vsak koledarski mesec skladno z evidenco, ki je predpisana. Tako 
proizvajalec kot uvoznik sta izenačena. Davek na motorna vozila se kot doplačilo prišteva 
k veleprodajni ceni avta. V knjigovodstvu je to štelo kot doplačilo v neto vrednosti oz. bruto 
vrednosti. 

IV. BESEDILO ČLENOV ZAKONA, KI SE SPREMINJAJO 

1. člen 

S tem zakonom se uvaja obveznost plačevanja davkov od prometa motornih vozil. 

3. člen 

Davek se plačuje od motornih vozil iz tarifnih oznak: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 
8703 31, 8703 32, 8703 33 in 8703 90 kombinirane nomenklature carinske tarife (Uradni 
list RS, št. 81/98), ki se dajo prvič v promet na območju Republike Slovenije. 

Davek se plačuje tudi od prometa rabljenih motornih vozil iz prejšnjega odstavka in drugih 
rabljenih motornih vozil, za katere je obvezna registracija, ce od njihovega prometa ni bil 
obračunan davek na dodano vrednost. 

4. člen 

Zavezanec za obračunavanje in plačevanje davka (v nadaljnjem besedilu: davčni 
zavezanec) je proizvajalec oziroma uvoznik motornih vozil. 

Uvoznik iz prejšnjega odstavka je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi predpisi 
oziroma prejemnik motornega vozila. 

Zavezanec za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona je kupec ali fizična oseba, 
ki brezplačno ali na podlagi zamenjave pridobi motorno vozilo, za katerega je obvezna 
registracija, razen če gre za prvi dedni red. 

poročevalec, št. 64 8 19. avgust 1999 



6. člen 

Osnova za davek je prodajna cena posameznega novega motornega vozila, ki ne vključuje 
tega davka in davka na dodano vrednost, pri uvozu pa vrednost, določeno v 22. členu 
zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, st. 89/98). 

Davek od posameznega novega motornega vozila se plačuje po naslednjih stopnjah od 
davčne osnove iz prejšnjega odstavka: 

če znaša davčna osnova stopnja 

do 1,0 mio SIT 1,0 
nad 1,0 mio SIT do 1,4 mio SIT 1,4 
nad 1,4 mio SIT do 1,8 mio SIT 2,0 
nad 1,8 mio SIT do 2,4 mio SIT 3,5 
nad 2,4 mio SIT do 3,0 mio SIT 5,0 
nad 3,0 mio SIT do 4,0 mio SIT 7,0 
nad 4,0 mio SIT do 5,0 mio SIT 9,0 
nad 5,0 mio SIT do 6,0 mio SIT 11,0 
nad 6,0 mio SIT 13,0. 

Davek na promet rabljenih motornih vozil in drugih motornih vozil iz drugega odstavka 3. 
člena tega zakona se plača po stopnji 5% od nakupne cene, če ta cena ustreza prometni 
vrednosti. Če nakupna cena ne ustreza prometni vrednosti, je davčna osnova prometna 
vrednost teh motornih vozil, ki jo ugotovi davčni organ v kraju sedeža oziroma stalnega 
prebivališča davčnega zavezanca. 

7. člen 

Obveznost za obračun davka nastane takrat, ko je opravljen promet motornih vozil. 

Obveznost za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona nastane v trenutku nakupa 
oziroma pridobitve. Zavezanec za davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona mora 
nastanek davčne obveznosti prijaviti davčnemu organu v kraju sedeža ali stalnega 
prebivališče v 15 dneh od dneva nakupa oziroma pridobitve. 

Šteje se, da je promet motornih vozil opravljen: 

1. ko je izdan račun o prodaji motornega vozila; 
2. ko je motorno vozilo izročeno, če je izročeno pred izdajo računa ali brez izdaje 

računa; 
3. pri uvozu: ko nastane carinski dolg ali bi nastal, če ne bi bila predpisana oprostitev 

plačila carine oziroma določena carinska stopnja prosto; 
4. ko se motorno vozilo vzame za lastno rabo; 
5. ko se motorno vozilo izroči, če se odtuji brezplačno. 

8. člen 

Davčni zavezanec, ki ni uvoznik, mora obračunati davčno obveznost za koledarski mesec. 

Davčni zavezanec mora v svojih evidencah zagotoviti podatke po vrstah motornih vozil 
glede na delovno prostornino motorja, na podlagi katerih obračunava in plačuje davek. 

Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi davčni zavezanec mesečni obračun 
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davka, ki ga mora predložiti davčnemu organu do zadnjega dne naslednjega meseca po 
poteku meseca, za katerega je sestavil obračun. 

Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni: obdobje, za katero se plačuje 
davek, opravljen promet motornih vozil po vrstah vozil iz 6. člena tega zakona ter zneski 
obračunanega davka. 

Davčni zavezanec mora davčnemu organu predložiti obračun davka ne glede na to, ali je 
za obdobje, za katerega predloži obračun, dolžan plačati davek ali ne. 

r 

9. člen 

Davčni zavezanec mora obračunani davek plačati do zadnjega dne naslednjega meseca 
po poteku meseca, v katerem je nastala davčna obveznost. 

Davek iz drugega odstavka 3. člena tega zakona se plača v roku 15 dni od nastanka 
davčne obveznosti. Davek obračuna pristojni davčni organ v kraju sedeža oziroma 
stalnega prebivališča davčnega zavezanca. Brez dokazila o plačilu davka se motorno 
vozilo iz drugega odstavka 3. člena tega zakona ne sme registrirati. 

10. člen 

Pri uvozu motornih vozil obračunava davek pristojni carinski organ, davek pa se 
obračunava in plačuje, kot da bi bil uvozna dajatev v smislu 3. člena carinskega zakona 
(Uradni list RS, št. 1/95, 28/95, 32/99 in 40/99 - popr.). 

12. člen 

Davek od motornih vozil se ne všteva v osnovo za obračun davka na dodano vrednost. 

13. člen 

V skladu z ekonomsko politiko Slovenije lahko Vlada Republike Slovenije zmanjša ali 
poveča zneske davka iz 6. člena tega zakona do 50%. 

16. člen 

Določba 8. točke 5. člena tega zakona se uporablja do 31.12.2000. 

17. člen 

Davek na promet rabljenih motornih vozil in drugih motornih vozil po drugem odstavku 3. 
člena tega zakona se plača tudi od prenosa lastninske pravice na motornih vozilih, ki so 
bila izročena kupcem pred 1. julijem 1999 na podlagi leasing pogodbe in prodajnih pogodb 
s pridržkom lastninske pravice, sklenjenih pred 1. julijem 1999, razen od prenosa, od 
katerega se obračunava davek na dodano vrednost, in sicer od odkupne vrednosti 
motornega vozila. 

Predsednik 
Tone Hrovat, dipl.inž.agr. 
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Predlog zakona o 

POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI GA 

NAJAME DARS 0.0. PRI EVROPSKI 

INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT 

SLOVENSKIH AVTOCEST/IV 

- EPA 919 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 186. korespondenčni seji dne 
4/8-1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE 
SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ KREDITA, KI GA NAJAME 
DARS D.D. PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA 
PROJEKT SLOVENSKIH AVTOCEST/IV, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri 
Evropski investicijski banki za projekt slovenskih avtocest/IV 
obravnava po hitrem postopku. 

Programi dela DARS d.d. za leta 1997, 1998 in 1999 določajo 
med viri sredstev za izgradnjo navedenih avtocestnih odsekov, 
tudi najetje kredita pri EIB. Pred razpisi in sklepanjem pogodb 
za dela na avtocestnih odsekih Kozina - Klanec - Srmin, odsek 
Klanec - Ankaran, je treba zagotoviti vire sredstev za izgradnjo 
omenjenih odsekov v celoti, glede na predvideno dinamiko 
del, pa bi se sredstva predvidoma začela črpati že v začetku 
leta 2000. 

Da bi bila kot vir financiranja pravočasno zagotovljena sredstva 
kredita EIB, ki bi skupaj z zagotovljenimi domačimi viri in 
skladno z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/ 
97) omogočila javne razpise za oddajo del na omenjenih 

avtocestnih odsekih in črpanje kredita v začetku leta 2000, je 
treba čim prej skleniti kreditno pogodbo med DARS d.d. kot 
kreditojemalcem in Evropsko investicijsko banko kot 
kreditodajalcem ter garancijsko pogodbo med Republiko 
Slovenijo in Evropsko investicijsko banko. V skladu z veljavno 
zakonodajo v Republiki Sloveniji, je to možno storiti na podlagi 
posebnih zakonov. 

S sprejetjem zakona o poroštvu Republike Slovenije za 
obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske 
banke za projekt gradnje slovenskih avtocest/IV po hitrem 
postopku in nato s čim prejšnjo ratifikacijo garancijske pogodbe, 
bo odprta pot k pravočasni zagotovitvi virov financiranja 
omenjenega avtocestnega odseka v okviru nacionalnega 
programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in izvajanja 
letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest, kar sodi med 
izredne potrebe države. 

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

- Mitja GASPARI, minister za finance 
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

/ 

PREDLOG ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNOSTI IZ 
KREDITA, KI GA NAJAME DARS d.d. PRI EVROPSKI INVESTICIJSKI BANKI ZA PROJEKT 
SLOVENSKIH AVTOCEST/IV 

I. . UVOD 

I. OCENA STANJA 

Projekt izgradnje slovenskih avtocest/IV (odseki Kozina-Klanec-Srmin) v okviru zagotovitve 
potrebnih sredstev, poleg domačih virov, predvideva tudi pridobitev kreditov mednarodnih 
finančnih institucij. Podlago za pridobitev kredita Evropske investicijske banke (EIB) predstavlja 
Okvirni sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko, ki ga je Državni zbor 
Republike Slovenije ratificiral dne 10. marca 1999 (UL RS št. 22/99). 

Okvirni sporazum določa, da EIB lahko financira le tiste projekte, ki so prioriteta oz. v interesu 
Slovenije. Projekt izgradnje slovenskih avtocest sodi v najvišjo državno prioriteto, zato je EIB 
II. februarja 1999 v pismu naslovljenem na ministra za finance in ministra za promet in zveze 
izrazila pripravljenost sofinanciranja projekta slovenskih avtocest/IV, v kolikor se Vlada RS s tem 
strinja. Vlada RS je to potrdila na 106. seji 22. aprila 1999. Ker morajo biti tovrstni krediti, v 
skladu s pravili EIB zavarovani z garancijo države kreditojemalca je Vlada RS izrazila tudi 
pripravljenost, da Državnemu zboru predlaga ustrezen zakon o poroštvu, kolikor bi bili pogoji zanj 
sprejemljivi za garanta. 

Glede na obseg predvidenih del v skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (UL RS, št. 13/96 in 41/98), v skladu z letnimi plani razvoja in vzdrževanja 
avtocest in v skladu s programom dela DARS d.d. (DARS) za leta 1997,1998 in 1999, ki jih je 
potrdil Državni zbor RS, je kljub že zagotovljenim sredstvom iz virov po zakonu o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (UL RS št. 57/98) in pobranih cestnin, nujno potrebno zagotoviti 
tudi dodatne vire iz kreditov EIB, sicer ne bo mogoče pravočasno realizirati zastavljenih 
investicijskih projektov. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Gradnja 19.7 km dolgih avtocestnih odsekov Kozina-Klanec-Srmin je uvrščena v Nacionalni 
program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Nacionalni program) in v program dela DARS 
za leto1997 (1. etapa: Kozina - Klanec, UL RS št. 50/97), leto 1998 (2. etapa: Kozina-Klanec, 
UL RS št. 35/98) in za leto 1999 (1.in 2. etapa: Klanec-Ankaran, UL RS št. 28/99). Predračunska 
vrednost avtocestnih odsekov Kozina-Klanec-Srmin znaša 62.09 mlrd SIT, oz. 317.32 mio EUR 
(1 EUR = 196.875 SIT). Ker samo s prihodki DARS ne bi bilo mogoče uresničiti z Nacionalnim 
programom predvidene dinamike izgradnje avtocest v Sloveniji, naj bi DARS za gradnjo tega 
odseka iz svojih sredstev zagotovila okoli 22.05 mlrd SIT, preostalih 40.04 mlrd SIT sredstev pa 
bi bilo zagotovljeno s krediti. 

Predlagani zakon o poroštvu Republike Slovenije h kreditni pogodbi, ki jo skleneta DARS kot 
kreditojemalec in Evropska investicijska banka kot kreditodajalec, bo DARS omogočil črpanje 
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sredstev, ki bodo zagotavljala nemoteno izvajanje dinamike izgradnje odsekov Kozina-Klanec- 
Srmin. 

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S sprejetjem predlaganega zakona bo Republika Slovenija kreditodajalcu EIB garantirala za 
obveznosti DARS iz kreditne pogodbe za projekt slovenskih avtocest/IV. Na podlagi tega bo 
Evropska investicijska banka DARS odobrila kredit v znesku 160 mio EUR, ki bo omogočil tekoče 
izvajanje programa izgradnje avtocest na odsekih Kozina-Klanec-Srmin t.j. dinamiko gradnje v 
skladu z Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in programom dela 
DARS za leta 1997, 1998 in 1999. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Sredstva za odplačilo najetega kredita bo zagotavljala DARS. Finančne posledice po tem zakonu 
bi tako nastale samo v primeru, če bi prišlo do vnovčitve garancije po zakonu o poroštvu 
Republike Slovenije za obveznosti iz pogodbe o najetju kredita DARS pri Evropski investicijski 
banki in bi prizadele državni proračun. V takem primeru bi se sredstva nadomestila z vnovčenjem 
regresne pravice, ki bo določena v pogodbi o načinu in pogojih zavarovanja garancije RS, med 
Ministrstvom za finance in DARS. Sprejem zakona o poroštvu ne zahteva sprejetja novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. Drugih posledic iz pogodbe o najetju kredita ter garancijske 
pogodbe ni. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d. 
(v nadaljnjem besedilu: DARS d.d.) iz naslova kredita, ki ga DARS d.d. najame pri Evropski 
investicijski banki, v znesku 160 mio EUR, za Projekt slovenskih avtocest/IV - za graditev 
avtocestnih odsekov Kozina-Klanec-Srmin, pod naslednjimi pogoji: 

- rok črpanja kredita je 15. september 2004; 
- valuta črpanja je EUR ali valuta ene izmed držav članic Evropske investicijske banke, ki ni 

udeležena v tretji fazi EMU ali katerakoli valuta s katero se v širšem obsegu trguje na 
glavnih mednarodnih denarnih trgih; 

- rok odplačila kredita je 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem za odplačilo glavnice, z 
začetkom odplačevanja 15. marca 2004 in koncem 15. september 2019; 

- valuta odplačila glavnice je enaka kot valuta črpanja posamezne tranše; 
- obrestna mera je obrestna mera, ki jo določi Evropska investicijska banka Luxemburg za 

izbrano valuto črpanja in je lahko spremenljiva (variabilna), stalna (fiksna) ali popravljiva 
(t.j. stalna obrestna mera, ki se v teku odplačilne dobe kredita nekajkrat spremeni-prilagodi 
in se v posameznih obdobjih, v tem primeru za obdobja 8 let, 6 let in 6, let obračunava po 
veljavni stopnji Evropske investicijske banke:); kreditojemalec se za obrestno mero odloča 
za vsak počrpan znesek posebej; 

- obresti s spremenljivo obrestno mero so plačljive četrtletno, s stalno in popravljivo obrestno 
mero pa polletno na enake datume kot glavnica posojila; plačilo obresti se izvrši v v istih 
valutah kot plačilo glavnice; 

- zamudne obresti so vsota pogodbenih obresti in dodatnih obresti v višini 2,50 % letno za 
zapadel in neodplačan znesek kredita in se obračunajo za čas od dneva zapadlosti do 
dneva dejanskega plačila zapadlega zneska kredita; 

- provizija za odlog odobrenega črpanja dela kredita je 1,00 % letno in se obračuna za 
obdobje od prvotno določenega dneva črpanja do dejanskega dneva črpanja; 

- provizija za odpoved dela nečrpanega kredita je 0,75 % letno za odpovedan znesek 
črpanja in se obračuna za čas od dneva vložitve zahtevka za črpanje do dneva odpovedi 
tega zneska; 

- provizija za nepravočasno razveljavitev odobrenega črpanja dela kredita je enaka znesku, 
ki se izračuna pavšalno po polovični letni obrestni meri, ki bi sicer veljala za ta del kredita; 

- razpise za material in dela, ki se financirajo s sredstvi kredita Evropske investicijske banke, 
ne glede na odstotek sredstev te banke v okviru posameznega razpisa, kreditojemalec 
opravlja na podlagi odprtih mednarodnih razpisov pod enakimi pogoji za udeležence iz vseh 
držav. 

DARS d.d. mora pred najavo vsakokratnega črpanja kredita pridobiti soglasje ministra, 
pristojnega za finance. 

V primeru, ko DARS d.d. zaradi svoje plačilne nesposobnosti ne bo poravnavala svojih dospelih 
obveznosti po kreditni pogodbi iz prejšnjega odstavka, bo Republika Slovenija na poseben poziv 
Evropske investicijske banke plačala te obveznosti namesto DARS d.d.. 

2. člen 

Pogodbo o poroštvu z Evropsko investicijsko banko podpiše v imenu in za račun Republike 
Slovenije minister, pristojen za finance ali njegov pooblaščenec. 

Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti 
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Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo. 

3. člen 

Sredstva za izpolnitev poroštvenih obveznosti Republike Slovenije v primeru iz tretjega odstavka 
1. člena tega zakona, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

4. člen 

Če Republika Slovenija plača obveznosti iz kreditne pogodbe namesto DARS d.d., pridobi 
pravico regresiranja izplačanih zneskov od kreditojemalca, skupaj z vsemi stroški, ki so v zvezi 
s tem nastali. Pravico do regresiranja uresniči Republika Slovenija z nalogom, ki ga izda minister, 
pristojen za finance, v breme sredstev zbranih na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v 
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98). 

Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija pravico izvesti regresiranje v breme 
kateregakoli vira sredstev ali prihodkov DARS d.d., določenih v 5. členu zakona o Družbi za 
avtoceste v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/93) in predvidenih virov v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98) ter zahtevati 
prenos sredstev iz posameznih virov v dobro proračuna Republike Slovenije. 

DARS d.d., sklene z ministrstvom, pristojnim za finance, pogodbo o načinu zavarovanja poroštva 
Republike Slovenije v roku 30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 2. člena tega zakona. S 
pogodbo se uredijo viri za vračilo zneskov plačanih iz naslova poroštva, instrumenti zavarovanja 
in realizacije terjatev ter način urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb DARS d.d.. 

5. člen 

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

1. Vlada Republike Slovenije je na osnovi zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS št. 
30/39) in skladno z odločitvami Državnega zbora ustanovitelj Družbe za avtoceste v Republiki 
Sloveniji d.d.(UL RS št. 57/93). 

Poleg zagotovljenih sredstev iz virov po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (UL 
RS št. 57/98) in pobranih cestnin, se sredstva za realizacijo gradnje avtocest, v skladu z 
Nacionalnim programom izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, v skladu z letnimi plani razvoja 
in vzdrževanja avtocest in v skladu s programom dela DARS za leta 1997, 1998 in 1999, 
zagotavljajo tudi iz kreditov domačih in tujih bank. Ker samo s prihodki DARS ni mogoče 
uresničevati načrtovane dinamike izgradnje avtocest kot jo predvideva Nacionalni program, si 
DARS manjkajoča potrebna sredstva izposoja tako na mednarodnih kot na domačem trgu 
kapitala. 

2. EIB je na podlagi Protokola o finančnem sodelovanju med Evropsko gospodarsko skupnostjo 
in Republiko Slovenijo, v letih od 1994-1997 DARS odobrila 90 mio evrov dolgoročnih kreditov 
za izgradnjo avtocestnega omrežja v Republiki Sloveniji. Krediti so bili porabljeni za izgradnjo 
avtocestnih odsekov na prednostni smeri vzhod-zahod. Protokol o finančnem sodelovanju je 
nadomestil Okvirni sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko investicijsko banko, ki ga je 
Državni zbor Republike Slovenije ratificiral dne 10. marca 1999 (UL RS št. 22/99). Okvirni 
sporazum daje Sloveniji možnost najemanja kreditov pri EIB za tiste projekte, ki so prioriteta 
države. 

3. Projekt izgradnje slovenskih avtocest in v njegovem okviru avtocestnih odsekov Kozina- 
Klanec-Srmin sodi v najvišjo državno prioriteto, zato je Vlada RS na 106. seji 22. aprila 1999 
potrdila pripravljenost, da z garancijo države, v skladu s pravili Banke, podpre najetje kredita 
DARS pri EIB za sofinanciranje navedenega avtocestnega odseka. Vlada RS je zato sklenila, da 
bo Državnemu zboru v skladu z zahtevami EIB predlagala sprejem zakona o poroštvu, za kredit 
ki ga bo pri Banki najela DARS. V skladu s tem je Vlada na 113. seji, dne 10. junija 1999, 
sprejela pobudo in izhodišča za pogajanja o garancijski pogodbi, ki jih je Odbor za mednarodne 
odnose Državnega zbora potrdil na svoji 91. seji, dne 21. junija 1999. Pogajanja za sklenitev 
kreditne pogodbe med DARS in EIB ter pogajanja za sklenitev garancijske pogodbe med RS in 
EIB so bila uspešno opravljena v četrtek 1. julija 1999 na sedežu EIB v Luksemburgu, Vlada pa 
je sprejela poročilo o pogajanjih. 

4. Predračunska vrednost izgradnje 19.7 km dolgih avtocestnih odsekov Kozina-Klanec-Srmin 
znaša 62.09 mlrd SIT, oz. 317.32 mio EUR (1 EUR = 196.875 SIT). Od tega naj bi DARS iz svojih 
sredstev zagotovila okoli 22.05 mlrd SIT, preostalih 40.04 mlrd SIT sredstev pa bi bilo 
zagotovljenih s krediti. Sredstva za avtocestni odsek Kozina-Klanec so že v celoti zagotovljena, 
znesek 2.93 mlrd SIT iz lastnih sredstev DARS in 8.53 mlrd SIT iz finančnih kreditov komercialnih 
bank, zato kreditna sredstva EIB za ta avtocestni odsek niso potrebna. Sredstva kredita EIB bodo 
zato v celoti porabljena za financiranje gradnje prve in druge etape avtocestnega odseka Klanec- 
Ankaran (Klanec-Socerb in Socerb-Srmin). Od skupne predračunske vrednosti etap na tem 
odseku v znesku 51.17 mlrd SIT, naj bi bilo iz lastnih sredstev DARS zagotovljenih 19.67 mlrd 
SIT, preostalih 31.50 mlrd SIT (oz. 160 mio EUR) pa iz sredstev kredita EIB (ki pomeni nekaj 
manj kot 62% skupne predračunske vrednosti). Dejstvo je, da DARS samo s svojimi prihodki 
ne bi mogla uresničiti dinamike izgradnje avtocest v Sloveniji, kot je predvidena z Nacionalnim 

programom. Najetje kredita pri EIB za gradnjo avtocestnih odsekov Kozina-Klanec-Srmin, ki je 
uvrščen v Nacionalni program izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Nacionalni program) in 
v program dela DARS za leto 1997 (1. etapa: Kozina-Klanec, UL RS št. 50/97), leto 1998 (2. 
etapa: Kozina-Klanec,UL RS št. 35/98) in za leto 1999 (1. in 2. etapa: Klanec-Ankaran UL RS št. 
28/99), zato pomeni zagotovitev enega izmed najbolj ugodnih dolgoročnih kreditnih virov za 
pravočasno realizacijo omenjenih avtocestnih odsekov. 
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5. Kredit EIB bo mogoče koristiti na osnovi sklenjene kreditne pogodbe med EIB in DARS ter 
garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in EIB. Sklenitev garancijske pogodbe omogoča 
zakon o poroštvu (v nadaljevanju Zakon), ki se nanaša na kredit v znesku 160 mio EUR. 

6. Garancijski pogoji določeni v garancijski pogodbi so standardni pogoji EIB in veljajo za vse 
pridružene članice EU, ki jim EIB dodeljuje kredite, zato bistvene spremembe pogojev niso 
možne. Standardni pogoji, ki jih ni mogoče spreminjati določajo: da garant v celoti jamči za 
izpolnjevanje finančnih obveznosti kreditojemalca, vključno z vsemi plačili obresti, provizij, 
pripadajočih stroškov in drugih izdatkov, ki jih dolguje kreditojemalec Banki, ko se garancija 
uveljavlja; da se garant obvezuje, da bo na zahtevo Banke plačal dolgovane zneske brez 
omejitev in pridržkov; da garant soglaša, da bo obresti in vsa druga plačila zapadla v zvezi s 
kreditom, ki ga je odobrila Banka, oprostil vseh državnih ali lokalnih taks ali davčnih bremen. 

7. Zakon povzema osnovne pogoje iz kreditne in garancijske pogodbe, določa obveznosti 
Republike Slovenije kot garanta, podpisnika garancijske pogodbe ter organ pristojen za izvajanje 
zakona ter opredeljuje regresno pravico Republike Slovenije v primeru, da poravna obveznosti 
namesto DARS d.d. 

1. člen - pogoji iz kreditne in garancijske pogodbe 

Zakon v prvem odstavku 1. člena v posameznih alineah povzema glavne pogoje iz kreditne in 
garancijske pogodbe, na podlagi katerih se izdaja garancijo Republike Slovenije. Med drugim 
določa, daje : 

rok odplačila kredita 20 let z vključenim 5-letnim moratorijem za odplačilo glavnice (glavnico 
se začne odplačevati 15. marca 2004); 
obrestna mera za izbrano valuto črpanja (euro ali valuta ene izmed držav članic EIB, ki niso 
vključene v tretjo fazo EMU ali katerakoli valuta, s katero se v širšem obsegu trguje na 
glavnih mednarodnih finančnih trgih) je lahko spremenljiva (variabilna - npr. trenutne 
četrtletne variabilne obrestne mere, ki jih določa EIB za izbrano valuto črpanja so: za EUR 
2,59% in za USD 5,10%), stalna (fiksna - npr. trenutne fiksne obrestne mere, ki jih določa 
EIB za izbrano valuto črpanja so: za EUR 5.29% in za USD 6.77%) ali popravljiva, ki je 
dejansko izpeljanka fiksne s tem, da se ta v teku odplačilne dobe kredita nekajkrat spremeni 
oz. prilagodi in velja za posamezna obdobja, v danem primeru za 8 let, 6 let in naslednjih 6 
let; 
zamudne obresti so določene kot vsota pogodbenih obresti ter dodatnih obresti v višini 2,50% 
letno in se zaračunavajo za znesek kredita, ki je že zapadel v plačilo, vendar še ni bil plačan. 
Obračunajo se za čas od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila. 

V drugem odstavku 1. člena je določba, ki ni povzeta po kreditni ali garancijski pogodbi, 
namenjena pa je kontroli garanta nad črpanjem posameznih delov kredita. DARS d.d. mora 
namreč pridobiti pred najavo vsakokratnega črpanja kredita soglasje pristojnega ministra. Garant, 
ki posredno nadzoruje tudi sredstva zbrana na podlagi zakona o zagotovitvi namenskih sredstev 
za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji (UL RS št. 57/98) skuša s takšnim nadzorom preprečiti eventualne neracionalnosti pri 
črpanju kredita EIB, ki bi lahko privedle do odloga odobrenega črpanja, odpovedi dela 
nečrpanega kredita oziroma do nepravočasne razveljavitve odobrenega črpanja. S tem bi se 
izognili plačilu provizij, ki so določene v prvem odstavku 1. člena, za plačilo katerih skladno z 
garancijsko pogodbo jamči tudi garant. 

V tretji odstavek 1. člena je določena obveznost Republike Slovenije kot garanta, da v primeru, 
ko DARS d.d. zaradi svoje plačilne nesposobnosti ne poravna dospelih obveznosti skladno s 
kreditno pogodbo le te na poseben poziv EIB poravna Republika Slovenija. 
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2. člen - podpis garancijske pogodbe ter izvajanje Zakona 

Prvi odstavek 2. člena določa, da garancijsko pogodbo podpiše v imenu in za račun Republike 
Slovenije minister za finance ali oseba, ki jo ta pooblasti. 

V drugem odstavku pa je določena pristojnost ministrstva za finance za izvajanje Zakona ter 
uresničevanje pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega izhajajo. 

3. člen - sredstva za izpolnjevanje garancijskih obveznosti 

Sredstva za izpolnjevanje garancijskih obveznosti v zvezi s kreditno pogodbo se zagotavljajo v 
proračunu Republike Slovenije. 

4. člen - regresna pravica 

4. člen določa regresno pravico Republike Slovenije v primeru, da bi izpolnila obveznosti 
namesto DARS d.d. ter vire sredstev za njeno poplačilo. Republika Slovenija ima pravico do 
vračila izplačanih zneskov kredita kot tudi vseh stroškov, ki so s tem nastali. Svojo pravico 
uresničuje Republika Slovenija v breme sredstev zbranih na podlagi zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (UL RS št. 57/98), lahko pa tudi v breme sredstev ali prihodkov 
predvidenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (UL RS št. 13/96 
in 41/98) ter tistih, ki so določeni v 5. čl. zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (UL 
RS št. 57/93). To so predvsem namensko zbrana sredstva, sredstva zbrana s cestninami za 
ceste, s katerimi upravlja DARS d.d., sredstva zbrana z izdajanjem vrednostnih papirjev, prihodke 
od oddaje spremljajočih dejavnosti na avtocestah ter drugi viri. 

Tretji odstavek 4. člena določa obveznost DARS d.d., da sklene z ministrstvom za finance 
pogodbo o načinu zavarovanja garancije Republike Slovenije. Ta pogodba bo podrobneje določila 
vire za vračilo zneskov plačanih iz naslova garancije, instrumente za zavarovanje in realizacijo 
terjatev ter način urejanja odnosov v primeru statusnih sprememb DARS d.d. 

8. Vlada RS predlaga, da se predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz 
pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt gradnje slovenskih avtocest/IV 
- odseki Kozina-Klanec-Srmin, sprejme v skladu z 201. členom Poslovnika Državnega zbora po 
hitrem postopku. Program dela DARS d.d. za leto 1997 (Uradni list RS št. 50/97), program dela 
DARS d.d. za leto 1998 (UL RS št. 35/98) ter program dela DARS d.d. za l^to 1999 (UL RS št. 
28/99), na katere je državni zbor dal soglasje, določajo med viri sredstev za izgradnjo navedenih 
avtocestnih odsekov tudi najetje tujih kreditov, pri čemer je kredit EIB predviden za financiranje 
odseka Klanec-Ankaran. Pogoji za realizacijo tega projekta in pridobitev ustreznih virov, bodo 
zagotovljeni s podpisom kreditne pogodbe, ki jo skleneta DARS d.d. kot kreditojemalec in 
Evropska investicijska banka kot kreditodajalec ter garancijske pogodbe, ki jo skleneta Republika 
Slovenija in Evropska investicijska banka. S tem bodo pravočasno zagotovljena sredstva za 
nemoteno izpolnjevanje nacionalnega programa izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji in za 
realizacijo letnih planov razvoja in vzdrževanja avtocest, kar sodi tudi med izredne potrebe 
države. 

9. Garancijsko pogodbo skladno s drugim odstavkom 63. čl. Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

OBVEZNICE IZDANE ZARADI SANACIJE 

SLOVENSKIH ŽELEZARN (ZJOSS-B) 

- EPA 643 - II - druga obravnava 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKA SLOVENIJE 
mag. Janez Kopač, poslanec LDS 

Ljubljana, 29. julij 1999 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. I. RS, št. 48/92) 
in prvega odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora 
RS (Ur. I. RS, št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97 vlaga 
podpisani poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O JAMSTVU REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
OBVEZNICE IZDANE ZARADI SANACIJE SLOVENSKIH 
ŽELEZARN (ZJOSS-B) EPA 643 - II, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora sporoča, da bo kot predlagatelj na sejah delovnih teles 
in zbora sodeloval mag. Janez Kopač. 

mag. Janez KOPAČ, l.r. 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O JAMSTVU 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBVEZNICE IZDANE ZARADI SANACIJE 
SLOVENSKIH ZELEZARN (ZJOSS - B)- druga obravnava - 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije 
Slovenskih železarn (Uradni list RS št.55/92,87/97) se za 7.členom dodata nov 7.a in 
7.b člen, ki se glasita: 

7.a člen 

(1) Republika Slovenija lahko kadarkoli odkupi obveznice Slovenskih železarn, 
izdane na podlagi tega zakona, pred njihovim dospetjem. 

(2) Republika Slovenija oblikuje odplačilni sklad izključno za odkup obveznic tako, da 
na posebnem evidenčnem računu proračuna zbira potrebna denarna sredstva. Višina 
sredstev, ki jih Republika Slovenija v posameznem letu zagotavlja za ta namen, se 
določi v državnem proračunu tekočega leta. 

(3) Ob odkupu iz prvega odstavka tega člena Republika Slovenija poplača največ 
valorizirani nominalni znesek glavnica in pripadajočih obresti do dneva odkupa. 

(4) Z dnem odkupa iz prvega odstavka tega člena preidejo na Republiko Slovenijo 
vse terjatve predhodnih imetnikov obveznic do Slovenskih železarn. Republika 
Slovenija in Slovenske železarne s pogodbo dogovorita način poplačila dolga ali 
nadomestitev tega z drugačno obveznostjo. Pogodbo iz prejšnjega stavka sklene 
minister, pristojen za finance ob predhodnem soglasju vlade Republike Slovenije. 

(5) V odplačilni sklad iz drugega odstavka tega člena, se lahko prenese samo 
kupnina od prodaje državnega premoženja v skladu z zakonom. 

7. b člen 

(1) Ne glede na določbe 16. člena zakona o privatizaciji Slovenskih železarn (Uradni 
list RS, št. 13/98) se lahko za namen iz prejšnjega odstavka prenese v odplačilni 
sklad tudi sredstva kupnin pridobljenih z javno ali neposredno prodajo delnic 
Slovenskih železarn d.d. v lasti .Republike Slovenije ali deležev v njenih odvisnih 
družbah, vplačanih v proračun Republike Slovenije. 

(2) Za odprodajo državnega premoženja, katerega kupnina se steka v odplačilni 
sklad iz prejšnjega člena tega zakona se ne uporabljajo določbe Zakona o začasni 
prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije 
(Uradni list RS št. 20/95 in 37/95). 
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(3) Sredstva odplačilnega sklada se lahko v letih 1999 in 2000 izjemoma uporabijo 
tudi za poravnavo obveznosti iz naslova obresti iz obveznic." 

2. člen 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS. 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je ob obravnavi predloga zakona o spremembi in 
dopolnitvi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije 
Slovenskih železarn (ZJOSS - B) - prva obravnava, na 38. izredni seji, dne 
22.7.1999, sprejel sklep, da je predlog zakona primerna podlaga za drugo obravnavo 
in naložil predlagatelju, da pripravi predlog zakona v skladu s sprejetim stališčem 
državnega zbora. 

Predlagatelj zakona je upošteval stališče državnega zbora na naslednji način: 

1. v skladu s stališčem, da naj besedilo dopolni tako, da se bo v odplačilni sklad za 
predčasen odkup obveznic pri Ministrstvu za finance stekala tudi kupnina od drugega 
državnega premoženja ter da se bo iz odplačilnega sklada v letih 1999 in 2000 
izjemoma lahko plačevalo tudi obresti na obveznice Slovenskih železarn d.d., je 
ustrezno spremenil 1 .člen. V skladu s pripombo Sekretariata je predlagatelj vsebino 
zakonske novele razdelil v dva člena. 
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Poročilo o 

IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI 

PORABI SREDSTEV ZA GRADITEV 

DRŽAVNIH CEST, DOLOČENIH V 

NACIONALNEM PROGRAMU 

IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI 

SLOVENIJI OD 1.1.1998 DO 

31.12.1998 

Vlada Republike Slovenije je na 121. seji dne 29.7.1999 
obravnavala: 

- POROČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI 
PORABI SREDSTEV ZA GRADITEV DRŽAVNIH CEST, 
DOLOČENIH V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE 
AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1.1.1998 DO 
31.12.1998, 

ki ga pošilja na podlagi 5. člena Zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 
Sloveniji. 

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

- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze, 
- Žarko PREGELJ, državni sekretar v ministrstvu za promet in 

zveze, 
- mag. Janez BOŽIČ, predsednik Uprave DARS d.d. 
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POROČILO O IZDVAJANJU SREDSTEV IN NAMENSKI PORABI SREDSTEV ZA 
GRADITEV DRŽAVNIH CEST, DOLOČENIH V NACIONALNEM PROGRAMU 

IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI OD 1.1.1998 
DO 31.12.1998 

SISTEM ZAGOTAVLJANJA IN KORIŠČENJA NAMENSKIH SREDSTEV 

Z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 

nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98) je 
določen način zagotavljanja in porabe sredstev za izgradnjo avtocestnih odsekov v Republiki 

Sloveniji in to predvsem na smeri vzhod - zahod. Na podlagi zakona se v proračunu 

Republike Slovenije do 31.12.2007 namensko zagotovijo sredstva v znesku, kije enak 20% 

drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov in diesel goriv. Sredstva se 

zagotovijo iz davka iz prometa motornih bencinov in dieselskih goriv. 

Na podlagi protokola o načinu razporejanja in nakazovanja sredstev med Ministrstvom za 

promet in zveze in Ministrstvom za finance, se višina teh sredstev ugotovi do vsakega 23. v 

mesecu v višini 20% maloprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov in diesel 
goriv prodanih v Republiki Sloveniji v preteklem mesecu. Ministrstvo za promet in zveze 

predloži odredbo za nakazilo zakonsko določenih sredstev na podpartijo žiro računa 

proračuna Republike Slovenije - izgradnja avtocestnega omrežja. 

S sredstvi na posebni podpartiji žiro računa proračuna Republike Slovenije upravlja 

ministrstvo, pristojno za finance. Iz te podpartije se sredstva nakazujejo na račun DARS d.d. 
na podlagi pisnega zahtevka DARS d.d. in po odredbi pooblaščene osebe ministrstva, 

pristojnega za promet. DARS d.d. daje pisne zahtevke za črpanje sredstev po tem zakonu le v 
okviru sprejetega letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest ter finančnega načrta DARS 

d.d. na osnovi dokumentacije, predpisane za izplačila uporabnikom državnega proračuna in 

dodatne dokumentacije, ki jo predpiše minister, pristojen za promet. 

S sredstvi bencinskega tolaija, ki se zbirajo na posebni podpartiji žiro računa Republike 

Slovenije upravlja Zakladnica Ministrstva za finance na podlagi Zakona o izvrševanju 

proračuna (Ur.l. RS št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98) in Navodila ministra za finance za 

deponiranje prostih denarnih sredstev na računih proračuna, rezerv in proračunskih 

uporabnikov pri poslovnih bankah z dne 29.12.1997. Na to podpartijo se tekoče nakazujejo 

tudi obresti od upravljanja s sredstvi bencinskega tolaija. 
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Poročilo je pripravljeno v skladu s 5. členom zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za 
graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki 

Sloveniji po katerem Vlada Republike Slovenije poroča o izdvajanju sredstev in njihovi 

namenski porabi Državnemu zboru RS vsaj dvakrat letno. 

1. Viri sredstev za graditev avtocest v letu 1998 v SIT 

viri sredstev planirano realizirano Odstotek real. 

namenski davek na gorivo, t.i. "bencinski tolar" 28.300.000.OOOi 26.451.000.0001 93 % 

namenski davek na gorivo - prenos iz leta 1997 2.613.621.822 2.613.621.822! 100% 

del cestnine za financiranje graditve avtocest t 4.087.893.000i 4.403.856.400! 108% 

Posojila mednarodnih finančnih institucij: i I 
| j 

EIB I (Evropska investicijska banka) 181.487.0001 0! 0 

EIB II (Evropska investicijska banka)EIB II I 3.363.313.000! 0! 0 

EBRD (Evropska banka za obnovo in razvoj) 33.600.0001 189.948.290! 565% 

Domači finančni krediti: | | 

Konzorcij bank 5.880.000.000' 2.089.815.800! 36% 

Tuji finančni krediti: 

KfW* 9.884.905.0001 8.953.040.0001 91% 

Dodatni finančni krediti 3.635.556.000! Oj 0 

drugi viri - sofinanciranje, drugo 381.717.000! 498.727.844! 131% 

Skupaj: 58J61.471.000 45.200.010.156 77 % 

2. Izdvajanje namenskih sredstev od 1.1.1998 do 31.12.1998 

V letu 1998 je bilo na posebni podpartiji proračuna Republike Slovenije zbranih 

26.451.000.000 SIT namenskih sredstev, kar je v primerjavi s planom predstavljalo 93% 

realizacijo prilivov. 

Priliv bencinskega tolarja v obdobju januar - december 1998: 

mesec 
plan 1998 

v sit 
priliv 1998 

v sit 
% realizacije 

JANUAR 2.029.492.000 2.025.536.643 100 

FEBRUAR 1.928.734.000 2.146.887.392 111 

MAREC 2.256.200.000 1.853.907.964 82 

APRIL 2.297.900.000 1.803.054.141 78 

MAJ 2.356.957.000 2.377.244.776 101 

JUNI 2.608.853.000 2.293.426.595 88 

JULIJ 2.608.853.000 | 2.098.405.176 80 

AVGUST 3.188.216.000 j 2.076.026.485 65 

SEPTEMBER 2.533.285.000 2.367.010.022 93 

OKTOBER 2.231.009.000 2.500.000.000 112 

NOVEMBER 2.079.872.000 3.250.846.111 156 

DECEMBER 2.180.630.000 1.658.654.695 76 

SKUPAJ 28.300.000.000 26.451.000.000 93 
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V skladu s sprejetim proračunom Republike Slovenije za leto 1998 (Uradni list RS, št. 34/98 

DP 98) in določbo 24. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju 

proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 34/98 ZIPRS - B) so bila ne glede na 
določbe zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v 

Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) v proračunu Republike Slovenije zagotovljena 

sredstva za graditev avtocest v letu 1998 v višini 28.300.000.000 SIT. 

Vlada Republike Slovenije je v skladu s sklepom številka 400-09/98-1 z dne 30. julija 1998 

vsem proračunskim uporabnikom linearno migala za 3% proračunsko postavko, kar je imelo 

za posledico znižanje prilivov sredstev »bencinskega tolaija« za 849.000.000 SIT. V skladu z 

zakonom o zagotovitvi sredstev za interventne ukrepe pri odpravi posledic poplav, ki so v 

obdobju september - november 1998 prizadela Republiko Slovenijo (Ur. list RS 86/98), pa so 
bili prilivi sredstev »bencinskega tolarja« še dodatno mirani za 1.000.000.000 SIT. 

2.1. Neporabljena sredstva bencinskega tolarja iz let 1994, 1995,1996,1997 in 1998 

Neporabljena sredstva bencinskega tolaija iz leta 1994 so skupaj s pripisanimi obrestmi 

znašala 7.835.452.396 SIT in so predstavljala vir za financiranje gradnje avtocestnega omrežja 
v letu 1995. Priliv bencinskega tolaija v letu 1995 je znašal 17.672.997.736 SIT, pripisane 

obresti za leto 1995 pa 743.725.081 SIT. Tako je bilo v letu 1995 na razpolago za financiranje 

gradnje avtocestnega omrežja skupaj 26.251.175.213 SIT. Razlika med zbranimi sredstvi in 

namensko porabljenimi sredstvi bencinskega tolaija je v letu 1995 znašala 5.684.605.213 SIT. 

Priliv bencinskega tolaija je v letu 1996 znašal 18.661.059.314 SIT, pripisane obresti za leto 

1996 748.056.120,70 SIT in prenos iz leta 1995 5.684.605.213 SIT. Tako je bilo v letu 1996 

na razpolago za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj 25.093.720.648 SIT. 

Razlika med zbranimi sredstvi in namensko porabljenimi sredstvi bencinskega tolarja je v letu 

1996 znašala 2.506.963.642 SIT. 

Priliv bencinskega tolaija je v letu 1997 znašal 21.450.000.000 SIT, pripisane obresti za leto 

1997 216.640.323 SIT in prenos iz leta 1996 2.056.963.642 SIT. Tako je bilo v letu 1997 na 

razpolago za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj 24.173.603.965 SIT. Razlika 

med zbranimi sredstvi in namensko porabljeni sredstvi bencinskega tolaija je v letu 1997 

znašala 2.613.621.822 SIT. 

Priliv bencinskega tolaija je v letu 1998 znašal 26.451.000.000 SIT, pripisane obresti za leto 

1998 85.834.119 SIT in prenos iz leta 1997 2.613.621.822 SIT. Tako je bilo v letu 1998 na 

razpolago za financiranje gradnje avtocestnega omrežja skupaj 29.150.455.941 SIT. Razlika 
med zbranimi sredstvi in namensko porabljeni sredstvi bencinskega tolaija v višini 

27.688.792.792 SIT je v letu 1998 znašala 1.461.663.149 SIT. V tem znesku je vključen 
priliv sredstev »bencinskega tolaija« za mesec december 1998, ki so bila nakazana DARS -u 

24:12.1998. 

Neporabljena sredstva bencinskega tolarja je Zakladnica Ministrstva za finance oročila v 

bankah in bodo predstavljala vir za financiranje gradnje avtocestnega omrežja v letu 1999. 
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3. Prilivi cestnin in najemnin v letu 1998 

V finančnem načrtu za leto 1998, ki gaje potrdila Vlada Republike Slovenije na svoji seji dne 

2.7.1998 so bili v letu 1998 predvideni prilivi od cestnin v višini 12.179.000.000 SIT. 

Dejanski prilivi cestnin na žiro račun DARS d.d. pa so bili v letu 1998 naslednji: 

Prilivi od cestnin v obdobju januar - december 1998: 

mesec 
plan 1998 

v sit 
priliv 1998 

v sit 
% realizacije 

JANUAR 652.000.000 708.207.424 109 
FEBRUAR 692.000.000 777.270.939 112 
MAREC 830.000.000 890.924.180 107 
APRIL 870.000.000 946.132.999 109 
MAJ 982.000.000 958.207.960 98 
JUNIJ 1.183.000.000 1.144.774.768 97 
JULU 1.414.000.000 1.387.017.221 98 
AVGUST 1.480.000.000 1.335.559.782 90 
SEPTEMBER 1.080.000.000 1.261.149.308 117 
OKTOBER 1.031.000.000 1.015.800.285 99 
NOVEMBER 1.027.000.000 973.021.231 95 
DECEMBER 938.000.000 828.256.453 88 

SKUPAJ | 12.179.000.000 12.226.322.549 100 

V finančnem načrtu za leto 1998, so bili v letu 1998 predvideni prilivi od najemnin za 

servisne objekte v višini 170.000.000 SIT, dejanski prilivi pa so znašali 193.640.851 SIT in 

so bili za 14% višji od planiranih. 

Tako so bili v letu 1998 planirani prilivi od cestnin in najemnin za servisne objekte skupaj 

12.349.000.000 SIT, dejanski prilivi od cestnin in najemnin za servisne objekte pa so znašali 

12.419.963.400 SIT kar je predstavljalo 101% realizacijo plana. 

4. Namenska poraba sredstev od 1.1.1998 do 31.12.1998 

Ministrstvo za finance je do 15.8.1998 in po tem datumu Ministrstvo za promet in zveze 

odredilo nakazilo sredstev bencinskega tolaija v skladu z zakonom in na podlagi posebnih 

pisnih zahtevkov DARS d.d. Za investicije v ceste ter za plačilo projektov in odškodnin za 

zemljišča je bilo nakazano DARS d.d. v letu 1998 27.688.792.792 SIT sredstev. 

Odpoklic bencinskega tolaija v obdobju januar - december 1998: 

Znesek v SIT 
300.000.000 
722.000.000 

1.026.500.000 
200.000.000 
150.000.000 
360.000.000 
150.000.000 
200.000.000 
313.000.000 

Datum črpanja 
08.01.98 
20.01.98 
23.01.98 
29.01.98 
04.02.98 
27.02.98 
02.03.98 
09.03.98 
20.03.98 
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23.03.98 
24.03.98 
25.03.98 
30.03.98 
02.04.98 
08.04.98 
10.04.98 
15.04.98 
20.04.98 
24.04.98 
29.04.98 
04.05.98 
11.05.98 
22.05.98 
26.05.98 
28.05.98 
29.05.98 
09.06.98 
19.06.98 
24.06.98 
08.07.98 
17.07.98 
21.07.98 
23.07.98 
24.07.98 
29.07.98 
10.08.98 
24.08.98 
26.08.98 
26.08.98 
27.08.98 
28.08.98 
24.09.98 
25.09.98 
29.09.98 
01.10.98 
26.10.98 
27.10.98 
29.10.98 
30.10.98 
10.11.98 
25.11.98 
25.11.98 
27.11.98 
27.11.98 
24.12.98 

540.000.000 
704.000.000 
500.000.000 
300.000.000 
470.000.000 
170.000.000 
128.000.000 
120.000.000 
425.000.000 

1.721.000.000 
320.000.000 

80.000.000 
150.000.000 
416.000.000 
793.000.000 
330.000.000 
550.000.000 
300.000.000 
334.000.000 

1.613.000.000 
255.000.000 
296.000.000 
559.000.000 
120.000.000 

1.135.000.000 
843.000.000 
696.000.000 
490.000.000 
266.000.000 
106.000.000 
911.000.000 
303.000.000 
747.000.000 
419.000.000 

1.144.000.000 
57.000.000 

1.089.647.692 
140.869.461 
108.081.867 
767.390.209 
394.620.663 
820.610.189 
838.568.824 
136.008.566 

1.163.839.941 
494.655.380 

SKUPAJ 27.688.792.792 
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Po podatkih, ki nam jih je posredovala DARS d.d. so bila v letu 1998 za investicije na 

posameznih projektih na osnovi izstavljenih faktur porabljena sredstva: 

AC ODSEK 
PLANIRANO 

1998 
FAKTURIRANO 

1998 
% 

REALIZACIJE 
ŠENTILJ PESNICA 127.000.000 176.705.000 • 139 
HOČE ARJA VAS 730.786.000 746.054.000 102 
PESNICA SLIVNICA Slivnica Ptujska 1.573.347.000 1.933.745.000 123 
SLIVNICA-FRAM -BDC 2.554.600.000 2.469.098.000| 97 
PRIKLJ. SLOVENSKA BISTRICA -SEVER 79.038.000 108.629.000 137 
OBVOZNICA ORMOŽ 857.596.000 666.939.000! 78 
OBVOZNICA LENDAVA 2.134.728.000 1.176.878.000 55 
PRIKLJUČEK LOPATA 168.000.000 39.372.000 23 
HAJDINA PTUJ 235.600.000 74.914.000 32 
VUCJA VAS BELTINCI 372.800.000 68.650.000 18 
REKONSTRUKCUA M 3 - 3 846.450.000 42^89.000 5 
SKUPAJ PROJEKT 1 9.679.945.000 7.503.273.000 78 
AC ARJA VAS-VRANSKO 1.400.000.000 1.261.706.000 90 
BLAGOVICA-ŠENTJAKOB Šentjakob Knina 3.628.689.000 3.917.489.000 108 
BLAGOVICA-SENTJAKOB Knina - CP Kompolje 425.373.000 0 0 
SKUPAJ PROJEKT 2 5.454.062.000 5.179.195.0001 95 
SENTJAKOB-MALENCE 8.996.156.000 10.011.633.0001 111 
ZADOBROVA-TOMACEVO 721.466.000 488.929.000l 68 

SKUPAJ PROJEKT 3 9.717.622.000 10.500.562.000 108 
CEB ULOVI CA-DIVACA 563.000.000 330.308.000 59 
DIVACA-KOZINA 1.801.195.000 1.867.253.000 104 
KOZINA-KLANEC 1. etapa 724.002.000 98.453.000 14 
DIVACA-DANE 172.000.000 121.275.000 71 
dane-fernetiči 602.037.000 456.739.000 76 
vipava-selo 5.781.339.000 5.002.111.000 87 
SELO-ŠEMPETER 424.000.000 156.888.000 37 
RAZDRTO-CEB ULOVICA 25.000.000 1.355.000 5 
KOZINA-KLANEC 2.etat>a 100.000.000 0 0 
RAZDRTO-VIPAVA razcep Razdrto do km 1.3 305.000.000 146.148.000 48 
RAZDRTO-VIPAVA Vipava Podnanos 302.400.000 0 0 
IZOLA - JAGODJE dograditev 352.800.000 3.490.000 1 
SKUPAJ PROJEKT 4 11.152.773.000 8.184.020.000 73 
VRANSKO-BLAGOVICA: Vransko - Trojane 4.846.749.000 4.319.933.000 89 
VRaNSKO-BLAGOVICA: Trojane - Blagovica 510.000.000 0 0 
SKUPAJ PROJEKT 5 5J56.749.000 4J319.933.000 81 
VIŠNJA GORA-BIĆ 3.214.161.000 1.577.421.000 49 
NAKLO - KRANJ VZHOD (dograditev) 403.200.000 107.652.000 27 

SKUPAJ PROJEKT 6 3.617.361.000 1.685.073.000 47 

SKUPAJ NOVE INVESTICIJE 44.978.512.000 37.372.057.000 83 
DOKONČANJE DEL NA OBST. AC 696.000.000 307.816.000 44 
PREDHODNI PROJEKTI 1.546.000.000 826.269.000 53 
STARE ODŠKODNINE 60.000.000 1.821.000 j 
STROŠKI INŽENIRJA 1.597.610.000 1.519.037.000 95 
PREDHODNI ODKUPI 480.000.000 14.620.000 3 
GRADITEV DRŽAVNIH CEST 4.653.600.000 2.212.412.000 48 
UKREPI NA ŽELEZNICAH 168.000.000 161.886.000 96 

SKUPAJ 54.179.722.000 42.415.918.000 78 

19. avgust 1999 29 poročevalec, št. 64 



V letu 1998 je znašala realizacija 42.415.918.000 SIT, kar je predstavljalo v primerjavi z 

finančnim načrtom DARS d.d. za leto 1998, ki gaje potrdila Vlada Republike Slovenije na 
svoji seji dne 2. julija 1998 78 % realizacijo. V znesku realizacije so upoštevani tudi stroški 

financiranja v višini 1.417.102.000 SIT za koriščena tuja posojila (EBRD in EIB)' in 
domačega finančnega kredita. 

V znesku realizacije pa ni vključen znesek v višini 1.050.000.000 SIT za dela na predoru 

Golovec, na AC odseku Malence - Šentjakob, za katera izvajalec v letu 1998 ni izstavil 

situacije. DARS d.d. je ob koncu leta 1998 te obveznosti evidentirala med obveznostmi za 

nefakturirane storitve. 

Saldo avansov na dan 31.12.1997 je znašal 451.618.803 SIT. Na podlagi sklenjenih 

izvajalskih pogodb je bilo v letu 1998 izplačano izvajalcem gradbenih del na novih 

investicijah za 1.971.559.407 SIT avansov in za graditev državnih cest za 128.188.617 SIT 

avansov.V istem obdobju je bilo poračunano skupaj za 1.578.129.030 SIT avansov, saldo še 

neporačunanih avansov na dan 31.12.1998 je znašal 973.237.797 SIT. 

5. Koriščenje tujih posojil 

V finančnem načrtu za leto 1998 je bilo predvideno koriščenje posojil dveh mednarodnih 

finančnih institucij: Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in Evropske investicijske 

banke (EIB) in že odobrenega domačega finančnega kredita in tujih finančnih kreditov. 

5.1. Posojilo EBRD 

Posojilo EBRD v višini 32.100.000 USD, namenjeno financiranju gradbenih del (50%) na 

odseku AC Šentilj-Pesnica in pododseku Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice (AC Hoče - 

Aija vas), je bilo do konca leta 1995 koriščeno v višini USD 9.692.935. 

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo koriščeno v višini 16.971.106 USD 

oziroma 2.300.520.428 SIT. V primeijavi s planom je to predstavlja 73% realizacijo. 

V letu 1997 je bilo koriščeno 4.054.819 USD oziroma 618.325.064 SIT. Skupaj je bilo 

črpano do konca leta 30.718.860 USD oziroma 4.038.150.261 SIT. Nečrpan znesek kredita 

znaša še 1.381.140 USD. 

V letu 1998 je bilo koriščeno 1.132.379 USD, kar znaša preračunano v SIT, po srednjem 

tečaju Banke Slovenije na dan koriščenja posojila 189.948.290 SIT. Nečrpan znesek kredita 

znaša še 248.761 USD. 

S posojilom EBRD je DARS, d.d. financiral gradnjo avtocestnih odsekov Šentilj - Pesnica 

in Hoče - Aija vas . 
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5.2. Posojilo EIB 

Finančne pogodbe z EIB v skupni višini 90.000.000 ECU so bile sklenjene z namenom 

financiranja gradbenih del na odsekih A C Zadobrova-Tomačevo, Malence-Šentjakob, 

Šentjakob-Blagovica in Aija vas-Vransko. Pogodba A v višini 28.000.000 ECU je bila 

podpisana v juliju 1994, pogodba B v višini 32.000.000 ECU v novembru 1995 in pogodba C 
v višini 30.000.000 ECU v septembru 1996. Koriščenje posojila seje začelo v leni 1996. 

V obdobju januar - december 1996 je bilo posojilo po pogodbi A koriščeno v višini 

23.846.783 ECU oziroma 4.040.897.351 SIT, po pogodbi B v višini 9.002.483 ECU oziroma 

1.572.777.552 SIT. Tako je bilo v lem 1996 koriščeno skupaj 32.849.266 ECU oziroma 
5.613.674.904 SIT. kar je v primeijavi s planom predstavljalo 78% realizacijo. 

V letu 1997 je bilo koriščeno po pogodbi A 3.225.520 ECU oziroma 570.312.255 SIT, po 

pogodbi B 22.645.462 ECU oziroma 4.000.911.693 SIT in po pogodbi C 28.965.193 ECU 

oziroma 5.310.162.846 SIT. Skupaj je bilo v letu 1997 koriščeno 54.836.175 ECU oziroma 

9.881.386.794 SIT. Nečrpan znesek kredita znaša po pogodbi A še 927.697 ECU, po pogodbi 

B 352.055 ECU in po pogodbi C 1.034.807 ECU oziroma skupaj še 2.314.559 ECU. 

V letu 1998 posojilo ni bilo koriščeno. Nečrpan znesek kredita znaša v letu 1998 po pogodbi 

A še 927.697 EUR, po pogodbi B 352.055 EUR in po pogodbi C 1.034.807 EUR oziroma 

skupaj še 2.314.559 EUR. 

S posojilom EIB je DARS, d.d. financiral gradnjo avtocestnih odsekov Aria vas - Vransko, 

Šentjakob - Malence in Zadobrova - Tomačevo. 

5.3. KfW kredit 

V letu 1998 je bil v celoti črpan kredit KfW v odobrenem znesku 93.000.000 DEM, kar znaša 

preračunano v SIT 8.953.040.000 SIT. V skladu s sklepom Banke Slovenije o uvedbi 

depozita za finančne kredite in depozite najete pri tujih osebah je bil v letu 1998 vplačan 10 % 

brezobrestni depozit v višini 892.872.816 SIT. 

Z navedenim finančnim posojilom je bila financirana gradnja naslednjih avtocestnih odsekov: 

Vransko - Blagovica I etapa, Blagovica - Šentjakob I etapa, Obvoznica Lendava in Višnja 

gora - Bič. 

6. Domači finančni kredit 

V letu 1996 je DARS d.d. sklenila na podlagi zakona o soglasju Republike Slovenije DARS 

d.d. za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega program 

izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (Uradni list RS, št. 

17/96-ZSDA96) in zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti DARS d.d. iz 

kreditov, najetih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz nacionalnega programa 

izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 in sicer odseki 

Slivnica-Fram-BDC, priključek Slovenska Bistrica-sever, obvoznica Ormož (del odseka 

Hajdina-Ormož), Vransko-Blagovica, Blagovica-Šentjakob, Divača-Kozina in Vipava-Selo 
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(Uradni list RS, št. 17/96-ZPDA96) kreditno pogodbo -z bankami, članicami bančnega 

konzorcija v višini 100.000.000 USD z rokom črpanja najkasneje do 31.12.1997. 

V letu 1996 je bilo koriščeno 33.000.000 USD oziroma 4.551.762.200 SIT. V obdobju januar 

- december 1997 pa je bilo črpano 67.000.000 USD oziroma 10.945.648.800 SIT finančnega 

kredita. Skupaj je bila do konca leta 1997 črpano 100.000.000 USD. V oktobru leta 1997 je 
bil podpisan dodatek št.l k pogodbi za dodatnih 35.000.000 USD kredita. 

V letu 1998 je bil s podpisom dodatkov 2 in 3 h kreditni pogodbi tega kredita, podaljšan rok 

črpanja do 30.9.1998. V letu 1998 je bilo črpano 13.000.000 USD, kar znaša preračunano v 

SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan črpanja kredita 2.089.815.800 SIT. Saldo 

nečrpanega kredita znaša 22.000.000 USD. V decembru 1998 je bil podpisan aneksa št.4, s 

katerim se podaljšuje rok črpanja kredita do 30.6.1999. 

Z navedenim finančnim posojilom je bila financirana gradnja naslednjih avtocestnih odsekov: 

del odseka Slivnica-Fram BDC, priključek Slovenska Bistrica-sever, Obvoznica Ormož, 

Vransko- Blagovica I etapa, Blagovica-Šentjakob I etapa, Divača-Kozina in Vipava-Selo. 

7. Sofinanciranje 

Na podlagi sklepa 20. seja Državnega zbora z dne 8.6.1994 je DARS d.d. v letu 1996 sklenila 

z Mestno občino Ljubljana pogodbo o sofinanciranju izgradnje avtocestnih odsekov Malence - 

Šentjakob in Zadobrova - Tomačevo, po kateri bo sofinancer za sofinanciranje izgradnje obeh 
odsekov avtoceste zagotovil do 31.12.2003 skupaj 18.177.000 USD in sicer v osmih letnih 

obrokih, ki zapadejo v plačilo do 30.9.v tekočem letu po 2.272.125 USD. 

Do 31.12.1997 je Mestna občina Ljubljana poravnala svoje obveznosti do DARS d.d. z 

nakupom zemljišč v vrednosti 161.129.199 SIT in z nakazilom sredstev v višini 300.000.000 

SIT. Zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti je DARS d.d. vložila tožbo proti Mestni 

občini Ljubljana in sicer za neporavnane obveznosti za leto 1997 v višini 279.041.676,30 SIT 

in za neporavnane obveznosti, v letu 1998 v višini 359.171.385 SIT, tako da znaša glavnica 

toženega zahtevka skupaj 638.213.051 SIT. 

Do 31.12.1998 je Mestna občina Ljubljana nakazala DARS d.d. znesek sredstev v višini 

366.720.975 SIT. 

Na podlagi sklepa 20. seja Državnega zbora z dne 8.6.1994 je DARS d.d. v letu 1995 sklenila 

pogodbo o sofinanciranju z Mestno občino Nova Gorica za sofinanciranje nadaljevanja 

izgradnje obvoznice mimo Šempetra, po kateri znaša obveznost Mestne občine Nova Gorica 

106.000.000 SIT. Svoje obveznosti je Mestna občina Nova Gorica v celoti poravnala v letih 

1995, 1997 in 1998. 

V letu 1997 je DARS d.d. sklenila pogodbo o določitvi deležev vloženih sredstev v zvezi s 

prestavitvijo daljnovodnih stebrov v Podlog - Laško z Elektro Slovenija d.o.o., po kateri 
znaša obveznost ELES a 8.382.550 SIT. Svojo obveznost v znesku 8.382.550 SIT je ELES v 

celoti poravnal v letu 1998. 
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8. Upravljanje s presežki na podpartiji proračuna - sredstva za izgradnjo avtocest v RS 

od januarja do decembra leta 1998 

Po uveljavitvi Zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih 
v Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS, št. 57/98), z dne 

14.8.1998, ki v 4. členu ureja: 

• razporejanje vplačanih sredstev bencinskega tolarja iz sredstev proračuna RS na 

• posebno podpartijo žiro računa RS, 

• pripadnost obresti od upravljanja s sredstvi bencinskega tolarja, 

• podlage, način in pooblaščeno ministrstvo, kije pristojno za odrejanje nakazil iz 

• podpartije na račun DARS, 

je bila dne, 23.09.1998 med RS in DARS sklenjena nova Pogodba o načinu upravljanja s 

sredstvi bencinskega, tolarja, med Ministrstvom za promet in zveze ter Ministrstvom za 

finance pa še Protokol o načinu razporejanja in nakazovanja sredstev iz Zakona o zagotovitvi 

namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje 

avtocest v Republiki Sloveniji. Po pogodbi je Zakladnica še vedno pristojna za upravljanje s 

prostimi sredstvi bencinskega tolarja. 

Na podpartiji proračuna RS, na kateri se zagotavljajo sredstva za izgradnjo avtocest v RS, je 

bilo zelo dinamično leto. Povprečni presežki sredstev na omenjeni podpartiji so se gibali na 

ravni 1.261,3 milijona tolarjev, kar je za 1.615,7 milijona tolarjev manj kot je znašalo 

povprečje v letu 1997. Od tega je bilo v poslovne banke, članice konzorcija v povprečju 

plasirano 1.143,2 milijona tolarjev denarnih sredstev, preostalih 118,1 milijona tolarjev pa je 

bilo začasno uporabljenih za pokrivanje neravnovesja med gibanjem prihodkov in odhodkov 

proračuna RS. Do začasne uporabe sredstev je prišlo le v februarju in marcu 1998, v 

preostalih mesecih pa uporaba sredstev za ta namen ni bila potrebna. 

Poraba bencinskega tolarja je bila posebno intenzivna v prvem in tretjem trimesečju tega leta, 

kar se je odrazilo tudi na bistveno nižjem stanju likvidnostnih presežkov v tem obdobju v 

primerjavi s preteklim letom. V primeijavi s koncem leta 1997 so presežki do konca leta 1998 

padli za 1.152 milijonov tolarjev (priloga 1). 

Povprečna raven ter delež posameznih vrst plasmajev po ročnosti in primerjava z letom 

1997 je prikazana v naslednji tabeli: 

povprečje v mio SIT oz. % 

VRSTA PLASMAJEV 

leto 1997 

znesek delež 

leto 1998 

znesek delež 

1. na odpoklic 

2. vezani do 30 dni 

3. vezani nad 31 dni 

4. dep. pri bankah (1 +2+3 

5. začasna uporaba v proračunu 

6. SKUPAJ (4+5) 

1.011 35,1 

1.102 38,3 

715 24,9 

2.828 98,3 

49 1,7 

2.877 100,0 

410 32,5 

538 42,6 

195 15,5 

1.143 90,6 

118 9,4 

1.261 100,0 
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Po usmeritvi DARS-a so bili vsi presežki sredstev bencinskega tolaija vezani pri poslovnih 
bankah članicah konzorcija. V primeijavi z letom 1997 je bilo v letu 1998 doseženo naslednje 

povprečno stanje in struktura depozitov po poslovnih bankah: 

v letu 1997 v letu 1998 

poslovna banka stanje delež stanje delež 

Nova KB Maribor 406 14,1 111 8,8 

Nova LB d.d. 440 15,3 165 13,1 

Abanka 220 7,7 89 7,1 

DB Novo mesto 116 4,0 86 6,8 

BZ Trbovlje 64 2,2 37 2,9 

SB Celje 320 11,1 101 8,0 

SKB 455 15,8 129 10,2 

SB Koper 266 9,3 86 6,8 

SZKBLj. 111 3,9 58 4,6 

Banka Vipa 119 4,1 65 5,2 
Poštna b. Slov. 27 0,9 11 0,9 

Krekova b. Maribor 92 3.2 72 5,7 

GB Kranj 193 6,7 132 10,5 

SKUPAJ 2.828 98,3 1.143 90,6 

začasna uporaba v proračunu 49 1,7 118 9,4 

SKUPAJ 2.877 100,0 1.261 100,0 

Depoziti iz sredstev bencinskega tolaija so se obrestovali v skladu s Sklepom o obrestovanju 

deponiranih presežkov proračuna Republike Slovenije pri poslovnih bankah, ki ga sprejme 

minister za finance (priloga 3). Glede na obseg presežkov, strukturo depozitov po ročnosti in 

veljavnih obrestnih merah, je bilo v letu 1998 z deponiranjem presežkov pridobljeno 86,3 

milijona tolarjev obresti. V skladu s spremembami strukture plasmajev, v prid vezav s krajšo 

ročnostjo, je bila v posameznih mesecih dosežena naslednja povprečna raven obrestnih mer 

(priloga 4): 

Povprečne 

Povprečne dosežene nominalne obrestne 

obrestne mere mere na letni ravni 

januar 76,3 % TOMm 7,42 % letno 

februar 75,3 % TOMm 8,11 % letno 

marec TOMm+0,38 % 14,82 % letno 

april 60,2 % TOMm 6,77 % letno 

maj 81,3 % TOMm 7,93 % letno 

junij TOMm+0,81 % 14,93 % letno 

julij 78,5 % TOMm 6,67 % letno 

avgust 58,8 % TOMm 4,20 % letno 

september 80,0 % TOMm 5,99 % letno 

oktober 99,2 % TOMm 6,05 % letno 

november 87,8 % TOMm 5,49 % letno 

december 69,0 % TOMm 4,20 % letno 
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priloga 3 

PREGLED OBRESTNIH MER ZAKLADNICE V LETU 1998 

mesec TOM ZAKLAD NIC A 
depoziti 

m 1 nočni do 30 dni 31-90 dni 91-180 dni | 181- lleto 
JAN. 0.8 9,84 5,0 p.a. 9,84 p.a. 14.23 p.a. T+4,5 T-^5,0 

FEB. 0.8 10.95 5,0 p.a. 10,0 p.a. 14.4 p.a T+4,5 T+5,0 

MAR. 0,8 9,84 5.0 p.a. 8,0 p.a 12.0 p.a T-i-3,0 T-3,5 

APRIL 0,9 11",52 5,0 p.a 8,0 p.a. 12,0 p.a. T-i-3,0 T+3,5 

MAJ 0,8 9,84 5,0 p.a. 8,0 p.a 12.0 p.a. T+3,0 T+3,5 

JUN. 0,7 8,86 4,0 p.a 7,0 p.a 11.0 p.a 12,0 p.a T+3,5 

JUL. 0.7 8,56 3,0 p.a 6,0 p.a. 9,5 p.a . 10,5 p.a T+2,5 

AVG. 0.6 7,30 3,0 p.a. 6,0 p.a 8,2 p.a. 9,3 p.a T>2,5 

SEPT. 0.6 7.55 3,0 p.a. 6,0 p.a/ 8,2 p.a. 9.3 p.a. T+2,5 

OKT. 0,5 6,05 3,0 p.a 6,0 p.a. 7,0 p.a. 8,0 p.a. T+2,5 

NOV. 0.5 6,26 3.0 p.a 6,0 p.a. 7.0 p.a. 8,0 p.a. T+2,5 

DEC. 
07.12.98 

0.5 6.05 3,0 p.a. 6,0 p.a. 7,0 p.a. 8,0 p.a. 
8.3 p.a. 

T-2,5 
8.7 p.a. 
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Redakcijska popravka 

K PREDLOGU ZAKONA 0 ZDRAVILIH 

MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH 

- EPA 915 - II - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije 

Številka: 515-01/99-2 (Z1) 
Ljubljana, dne 5/8-1999 

Vlada Republike Slovenije je pri ponovnem pregledu predloga 

- ZAKONA O ZDRAVILIH IN MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH 
- prva obravnava, 

ki ga je poslala z dopisom, št. 515-01/99-2 (Z1) dne 30/7- 
1999 ugotovila, da sta iz besedila pomotoma izpadli naslednji 
dopolnitvi: 

1. V 34. členu se za tretjim odstavkom doda četrti 
odstavek, ki se glasi: 

"Za zdravila za uporabo v veterinarski medicini mora 
dokumentacija za izvedbo postopka farmakološko- 
toksikološkega preskušanja vsebovati tudi podatke 
o izločanju zdravil iz živalskega organizma, na podlagi 
katerih se določi karenca. Karenca se določi na podlagi 
najvišjih dovoljenih količin zaostankov zdravil, ki jih 
predpiše minister, pristojen za veterinarstvo v soglasju 
z ministrom, pristojnim za zdravstvo." 

2. V 125. členu se za prvim odstavkom doda drugi 
odstavek, ki se glasi: 

"Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnjega člena 

se za zdravila za uporabo v veterinarski medicini 
uporabljajo naslednji predpisi izdelani na podlagi Zakona 
o dajanju zdravil v promet (Uradni list SFRJ, št. 43/ 
86), kolikor niso v nasprotju s tem zakonom: 

1. Odredba o zdravilih za uporabo v veterini, ki so pod 
posebno kontrolo (Uradni list SFRJ, št. 48/88); 

2. Odločba o enotni klasifikaciji zdravil za uporabo v 
veterini (Uradni list SFRJ, št. 23/83); 

3. Pravilnik o načinu predpisovanja in izdajanja zdravil, ki 
se uporabljajo v veterini (Uradni list SFRJ, št. 48/88); 

4. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje škodljivih 
posledic zaradi ostankov zdravil v surovinah in 
proizvodih živalskega izvora (Uradni list SRS, št. 31/ 
86); 

5. Odločba o mamilih, ki se ne smejo dajati v promet za 
medicinske in veterinarske namene (Uradni list SFRJ, 
št. 70/78, 52/83 in 47/85), v delu, ki se nanaša na 
veterinarska zdravila; 

6. Pravilnik o natančnejših pogojih, ki jih morajo 
izpolnjevati organizacije združenega dela, ki dajejo 
zdravila v promet oziroma, ki preskušajo in kontrolirajo 
zdravila, ki se uporabljajo v veterini (Uradni list SFRJ, 
št. 39/88)." 

Vlada prosi, da se navedena popravka upoštevata. 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o zdravilih in medicinskih 
pripomočkih (EPA 915-11) - prva obravnava, |e bil 
objavljen v Poročevalcu št. 63, dne 9. avgusta 1999. 
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1 NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   | 

i Naslov:  

■ Telefon: Poštna številka:  , 

' Podjetje:  ' 

I Davčna številka:  

j NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE | 

i Datum:   

■ Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    , 

' Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
i i 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61 - 
222 - Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike 
Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (061) 17-61-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. V 
skladu s sedmo točko 25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja 
davka na dodano vrednost (Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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