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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 ZAKONA 0 VARNOSTI 

CESTNEGA PROMETA (ZVCP-B) 

- EPA 27 - III - skrajšani postopek 

Poslanci Zmago Jelinčič, Sašo Peče, Sonja Areh-Lavrlč 
in Bogdan Barovlč so dne 16. novembra 2000 predložili 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembah zakona o varnosti cestnega prometa 
(ZVCP-?) - skrajšani postopek - EPA 27 - III. 

Dne 2. junija 2000 je skupina poslancev s 
prvopodpisanim Jožetom Avšičem predložila 
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o 
spremembi in dopolnitvi zakona o varnosti cestnega 
prometa (ZVCP-B) - hitri postopek (EPA 1201-11), ki 
ureja enako oziroma podobno vsebino kot predloženi 
zakon. 

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je v 
obravnavo predložila skupina poslancev s 
prvopodpisanim Jožetom Avšičem še nI končan, je 
predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega 
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v 
obravnavo predložila skupina poslancev s 
prvopodpisanim Zmagom Jelinčičem. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 15. november 2000 

Na podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list 
RS, št. 33/91-1 in 42/97), 19. člena zakona o poslancih (Uradni 
list RS, št. 48/92,15/94,19/94 in 44/94 - odločba US) ter 174., 
175. in 204. a člena poslovnika Državnega zbora RS (Uradni 
list RS, št. 40/93, 80/94, popravek 3-1/95, 28/96, 26/97 in 46/ 
00) vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
VARNOSTI CESTNEGA PROMETA (ZVCP-B) - skrajšani 
postopek 

Obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku 
predlagajo, ker gre za manj zahtevno spremembo zakona, ki 
pa jo je vendar treba sprejeti čimprej zaradi zagotovitve 
enakopravnosti udeležencev cestnega prometa in preživetja 
določenih poklicev. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije sporočajo, da bo kot predstavnik 
predlagateljev zakona sodeloval na sejah delovnih teles 
državnega zbora in na sejah državnega zbora g. Bogdan 
Barovič. 

Zmago Jelinčič, l.r. 
Sašo Peče, l.r. 

Sonja Areh-Lavrič, l.r. 
Bogdan Barovič, l.r. 
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II. UVOD III. BESEDILO ČLENOV 

1. Ocena stanja in razlogi za spremembo zakona 

Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/ 
00 - odločba US in 39/00 - popravek odločbe US, 49/00 - sklep 
US, 61/00 in 100/00 - odločba US) je imel v začetku pozitivne 
učinke na varnost cestnega prometa, saj se je število prometnih 
nesreč zmanjšalo, prav tako število smrtnih žrtev v teh nesrečah; 
zmanjšalo se je tudi število vsakodnevnih kršitev in prekrškov. 
Do danes pa so se začetni pozitivni učinki že razvodeneli, pokazale 
pa so se tudi nekatere napake v besedilu zakona. Tako prav 
gotovo ni ustrezna ureditev v zakonu, ki določa, da ob vsebnosti 
1,5 promila alkohola v krvi voznika katerekoli vrste vozila, preneha 
veljavnost vozniškega dovoljenja za vse kategorije. S tako 
ureditvijo zakon dejansko posega v možnost preživetja določenih 
poklicev (vozniki tovornjakov, avtobusov, traktoristi, taksisti ipd.). 
Manjka samo še določba, da tudi pilot letala izgubi pilotsko 
dovoljenje. 

2. Cilji in načela zakona 

S spremembo zakona želim odpraviti nekatere določbe v zakonu, 
ki postavlja udeležence v prometu, ki se s prevozi poklicno 
ukvarjajo, v neenak položaj in jim odvzemajo možnost ustvarjanja 
dohodka za preživljanje. 

Spremembo zakona je potrebno obravnavati in sprejeti v čim 
krajšem času, da ne bi prišlo do različnih problemov, ki bi imeli za 
posledico nemočnost ustvarjanja sredstev za preživljanje in 
drugih dohodkov posameznih udeležencev v prometu. 

Istočasno predlagam spremembo zakona o zimski opremi v tem 
smislu, da je obvezna zimska oprema v dejanskih zimskih 
razmerah ne glede na koledarski ali astronomski zimski čas. 

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel 
sprejem zakona 

Predlagane spremembe ne bodo zahtevale dodatnih finančnih 
obremenitev za državni proračun in tudi ne bodo imele nobenih 
negativnih posledic. 

1. člen 

V prvem odstavku 100. člena zakona o varnosti cestnega prometa 
(Uradni list RS, št. 30/98 in 61/00) se črtata besedi "Pozimi in". 

2. člen 

Peti odstavek 117. člena zakona o varnosti cestnega prometa se 
spremeni, tako da se glasi: 

"(5) Vozniku motornega vozila, ki ima v organizmu več kot 1,5 
grama alkohola na kilogram krvi, se izreče sankcija prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja za kategorijo, v okviru katere 
je voznik storil ta prekršek, ne glede na doseženo število 
kazenskih točk." 

3. člen 

Prvi odstavek 119. člena zakona se spremeni, tako da se glasi: 

"(1) Sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se 
izreče, ne glede na doseženo število kazenskih točk, za določeno 
kategorijo glede na peti odstavek 117. člena: 

- vozniku motornega vozila, ki povzroči prometno nesrečo in ima 
v krvi več kot 1,1 grama alkohola na kilogram krvi; 

- vozniku motornega vozila, ki povzroči prometno nesrečo pod 
vplivom mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih 
snovi, ki zmanjšujejo sposobnost za vožnjo." 

4. člen 

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

S spremembo 100. člena zakona želim doseči, da bo zimska 
oprema obvezna le listi čas in v tistih krajih, kjer dejansko obstojajo 
zimske razmere. Nelogična in nesmiselna je odredba 4. člena 
odredbe ministra za notranje zadeve (Ur.l. RS, št. 38-1883/99 in 
100-4811/99), ki določa, da morajo imeti motorna vozila zimsko 
opremo med 15. novembrom in 15. marcem prihodnjega leta, saj 
lahko zimske razmere nastopijo že pred 15. novembrom ali pa po 
15. marcu. Razen tega tudi ob tem času npr. ob morju ni zimskih 
razmer. Dovolj jasno je določilo o zimskih razmerah, zato 
predlagam črtanje nedefiniranega izraza "pozimi". 

Spremembo 117. in 119. člena pa predlagam zato, ker sedanje 
besedilo ni pošteno in pravično ter lahko zelo škoduje poklicnim 

voznikom. Ni utemeljeno, da voznik, ki je vozil motorno vozilo, za 
katero se zahteva samo vozniško dovoljenje kategorije A, izgubi 
tudi vozniško dovoljenje B,C,E in D kategorije, če ga ima. Vozniki, 
ki se poklicno ukvarjajo s prevozništvom, s takšnim ukrepom na 
samo da izgubijo sredstva za preživljanje, ampak so tudi prisiljeni 
na novo pridobiti vozniška dovoljenja vseh kategorij, ki so jih imeli 
pred odvzemom. Ponovno morajo namreč opraviti vse zahtevane 
zdravniške preglede, izpitne teste, pridobiti ure vožnje in končno 
opraviti izpitne vožnje. Zato predlagam, da vozniku preneha 
veljavnost vozniškega dovoljenja samo za tisto kategorijo 
motornega vozila, s katerim je storil prekršek. 

V. BESEDILA DOLOČB ZAKONA, ZA 

KATERE JE PREDLOŽENA 

SPREMEMBA (Uradni list RS, št. 30/98, 

33/00 - odločba US in 39/00 - popravek 
odločbe US, 49/00 - sklep US, 61/00 in 
100/00-odločba US) 

100. člen 

(1) Pozimi in v zimskih razmerah morajo biti motorna vozila v 
cestnem prometu opremljena s predpisano zimsko opremo. 

117. člen 

(5) Vozniku motornega vozila, ki ima v organizmu več kot 1,5 
grama alkohola na kilogram krvi, se izreče sankcija prenehanja 
veljavnosti vozniškega dovoljenja, ne glede na število do tedaj 
doseženih kazenskih točk. 

119.člen 

(1) Sankcija prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja se 
izreče, ne glede na število do tedaj doseženih kazenskih 
točk:  
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Predlog 

SPREMEMB IN DOPOLNITEV 

POSLOVNIKA DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ-E) 

- EPA 28 - III - skrajšani postopek 

Pavel Rupar 
poslanec SDS 

Ljubljana, 21. november 2000 

Na podlagi prvega odstavka 174. člena in 175. člena Poslovnika 
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 28/96, 26/ 
97, 46/2000) pošilja podpisani poslanec v obravnavo in 
sprejem 

- PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA 
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ), 
skrajšani postopek 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika DZ RS predlaga, da predlog 

zakona Državni zbor obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga 
zakona, saj gre za manj zahtevne spremembe. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bo kot predlagatelj sodeloval na 
sejah Državnega zbora in na sejah delovnih teles Državnega 
zbora RS. 

S tem tekstom predloga akta nadomešča tekst predloga 
sprememb in dopolnitev Poslovnika DZ RS - EPA 28-III, ki je 
bil vložen 17. novembra 2000. 

Pavel Rupar, l.r. 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem dopolnitve 
poslovnika 

Prvo sejo novoizvoljenega državnega zbora skliče predsednik 
republike najkasneje 20 dni po njegovi izvolitvi. Do izvolitve 
predsednika državnega zbora vodi prvo sejo novoizvoljenega 
državnega zbora najstarejši poslanec. 

V praksi se je pojavilo vprašanje, kdaj začne teči 20 dnevni rok - 
ali ob podanem uradnem poročilu Republiške volilne komisije ali 
naslednji dan po izvedenih volitvah v DZ. S spremembo želimo 
odpraviti dvom o pravilnem datumu začetka štetja rokov, tako, da 
se bo začel šteti naravni rok naslednji dan po opravljenih volitvah 
v državni zbor. 

Prav tako 11. člen Poslovnika DZ RS vnaša dvom o tem kdaj je 
dejansko konstituiran državni zbor, ker ne precizira ali je potrebno 
za konstituiranje izvoliti tudi vodstvo državnega zbora. Zaradi 
tega so bile ob zadnjih volitvah v DZ med pravniki podane različne 
interpretacije. S spremembami želimo zato bolj natančno urediti 
dejstvo, kdaj je državni zbor konstituiran. Gre namreč za zelo 
pomembno dejstvo, od katerega so odvisni roki (npr. imenovanje 
predsednika vlade, imenovanje ministrov, imenovanje 
generalnega sekretarja DZ, ustanovitev poslanskih skupin, 
imenovanje vodij in sekretarjev poslanskih skupin itd.). 

2. Finančne posledice 

Sprejem predlagane dopolnitve poslovnika državnega zbora ne 
bo zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega proračuna 
in ne bo imel nobenih drugih posledic v skladu z drugim odstavkom 
175. člena poslovnika. 
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BESEDILO ČLENOV 2. člen 

1. člen 

V prvem odstavku 10. člena Poslovnika državnega zbora (Utedni 
list RS, št. 40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/2000) se besedna 
zveza "po njegovi izvolitvi" nadomesti z novim besedilom, ki se 
glasi "od dneva volitev". 

11 .člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Državni zbor se konstituirana svoji prvi seji, ko je potrjena več 
kot polovica vseh poslanskih mandatov ter so izvoljeni predsednik 
in podpredsedniki državnega zbora." 

3. člen 

Spremembe in dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan 
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Z dopolnitvijo 10. člena odpravljamo dvom glede dejanskega 
datuma sklica prve seje novoizvoljenega državnega zbora. 

Z dopolnitvijo 11. člena določamo natančne kriterije konstituiranja 

državnega zbora, ki vplivajo na nadaljnjo delo državnega zbora 
in sestavo vlade. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO OZ. DOPOLNJUJEJO 

10. člen 

Prvo sejo novoizvoljenega državnega zbora skliče predsednik 
republike najkasneje 20 dni po njegovi izvolitvi. 

Do izvolitve predsednika državnega zbora vodi prvo sejo 
novoizvoljenega državnega zbora najstarejši poslanec. 

• 11. člen 

Državni zbor se konstituira na svoji prvi seji, na kateri je potrjenih 
več kot polovica poslanskih mandatov. 

poročevalec, št. 97 8 7. december2000 



Predlog 

DOPOLNITVE POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 

ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

) (PoDZ-?) 

■ EPA 29 - III - skrajšani pnstopek 

) 

Poslanec mag. Andrej Vizjak je dne 22. novembra 2000 
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog 
dopolnitve poslovnika Državnega zbora RS 
(PoDZ-?) - skrajšani postopek - EPA 29-111. 

Dne 22. novembra 2000 je poslanec Pavel Rupar 
predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog 
sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora 
RS, (PoDZ-E) - skrajšani postopek (EPA 28-111), ki ureja 
enako oziroma podobno vsebino kot predloženi 
predlog dopolnitve poslovnika. 

Ker zakonodajni postopek predloga sprememb in 
dopolnitev poslovnika, ki ga je predložil poslanec 
Pavel Rupar še ni končan, je predsednik Državnega 
zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena 
poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev 
predloga dopolnitve poslovnika, ki ga je v obravnavo 
predložil poslanec mag. Andrej Vizjak. 

Mag. Andrej Vizjak 
poslanec SDS 

Ljubljana, 21. november 2000 

Na podlagi prvega odstavka 174. člena in 175. člena Poslovnika 
Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 28/96, 26/ 
97,46/2000) pošilja podpisani poslanec v obravnavo in sprejem 

- PREDLOG DOPOLNITVE POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 
ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE (PoDZ), skrajšani postopek 

Na podlagi 204. a člena Poslovnika DZ RS predlaga, da predlog 
zakona Državni zbor obravnava in sprejme po skrajšanem 

postopku ter na isti seji opravi vse tri obravnave predloga 
zakona, saj gre za manj zahtevne spremembe. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije bo kot predlagatelj sodeloval na 
sejah Državnega zbora in na sejah delovnih teles Državnega 
zbora RS. 

S tem tekstom predloga akta nadomešča tekst dopolnitve 
Poslovnika DZ RS - EPA 29-III, ki je bil vložen 17. novembra 
2000. 

mag. Andrej Vizjak, l.r. 
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UVOD in ne bo imel nobenih drugih posledic v skladu z drugim odstavkom 
175. člena poslovnika. 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem dopolnitve 
poslovnika 

Institut poslanskih vprašanj je namreč izredno pomemben za 
položaj poslancev kot tudi za razmerje med parlamentom in vlado. 
Na ta način poslanci izvajajo nadzor nad delom vlade in ministrstev. 
Ker se ob poslanskih vprašanjih lahko oblikuje tudi določeno 
stališče glede dela vlade oz. posameznega ministra je poslansko 
vprašanje pomembno sredstvo tudi za uveljavljanje odgovornosti 
vlade. V državnem zboru je zato že nekaj časa ustaljena praksa, 
da na prva tri poslanska vprašanja opozicijskih poslancev 
odgovarja predsednik vlade, kot najvišji predstavnik izvršilne 
oblasti. 

Z omenjeno dopolnitvijo bomo utečeno prakso ustrezno uredili v 
poslovniku. 

2. Finančne posledice 

Sprejem predlagane dopolnitve poslovnika državnega zbora ne 
bo zahteval nobenih finančnih sredstev iz državnega proračuna 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 26. členu Poslovnika državnega zbora Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, 28/96, 26/97, 46/2000) se doda 
novi drugi odstavek, ki se glasi: 

"Na prva tri poslanska vprašanja opozicijskih poslancev mora 
odgovarjati predsednik vlade." 

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. 

2. člen 

Dopolnitve poslovnika začnejo veljati petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Z dopolnitvijo 26. člena poslovnika zagotavljamo opozicijskim vlade ter se tako zagotovi nadzor nad delom vlade, 
poslancem, da na njihova prva tri vprašanja odgovarja predsednik 

BESEDILO ČLENA, KI SE 
DOPOLNJUJE 

26. člen 

Poslanec ima pravico postaviti poslansko vprašanje vladi ali 
posameznemu ministru z njegovega področja. 

Poslanec lahko postavi vprašanja pisno ali ustno na seji državnega 
zbora. Ustno zastavljeno vprašanje ne sme trajati več ko tri minute. 

Predsednik državnega zbora mora pisno poslansko vprašanje 
takoj poslati vladi ali ministru. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO KRALJEVINE NORVEŠKE 0 

MEDSEROJNI POMOČI PRI CARINSKIH 

ZADEVAH (RNOMPC) 

EPA 30 - III 

Vlada Republike Slovenije je na 24. seji dne 16. novembra 
2000 določila besedilo: 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 424-25/99-3 
Ljubljana, 16.11.2000 

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

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 
NORVEŠKE O MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH 
ZADEVAH, 

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

- Alojz Peterle, minister za zunanje zadeve, 
- Zvonko Ivanušič, minister za finance, 
- Mitja Drobnič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Romana Logar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Franc Košir, generalni direktor Carinske uprave Republike 

Slovenije. 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi*: 
Kraljevine Norveške o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah, 
podpisan v Oslu 25. februarja 2000. 

"Besedilo sporazuma v norveškem jeziku je na vpogled v sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO KRALJEVINE NORVEŠKE 

O 

MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH 
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Vlada Republike Slovenije In Vlada Kraljevine Norveške, v 
nadaljevanju pogodbenici, sta 

glede na to, da kršitve carinske zakonodaje škodujejo 
gospodarskim, davčnim, javno-zdravstvenim in trgovinskim 
interesom njunih držav, 

glede na pomembnost zagotavljanja natančne odmere carinskih 
dajatev in drugih davkov na uvoz ali izvoz blaga kot tudi ustrezno 
izvajanje določb glede prepovedi, omejitev in kontrole, 

v prepričanju, da sodelovanje med njunimi carinskimi organi 
lahko prispeva k večji učinkovitosti ukrepov pri carinskih kršitvah, 

ker se zavedata obstoječih prijateljskih odnosov med Slovenijo 
in Norveško, 

z željo, da bi povečali in izpopolnili sedanjo medsebojno pomoč 
pogodbenic, 

ob upoštevanju Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje o 
medsebojni upravni pomoči z dne 5. decembra 1953 

sklenili naslednje: 

OPREDELITEV POJMOV 

1. člen 

V tem sporazumu: 

a) "carinska zakonodaja" pomeni zakone in predpise, ki jih 
uveljavljajo carinski organi pri uvozu, izvozu in tranzitu blaga in 
vsakem drugem postopku, ki se nanaša na odmero carin, dajatev 
in druge kontrole v zvezi z gibanjem blaga čez državne meje; 

b) "carinski organ" pomeni v Sloveniji Ministrstvo za finance - 
Carinska uprava Republike Slovenije, na Norveškem pa 
Direktorat za carine in trošarine (Toll- og avgiftsdirektoratet); 

c) "kršitev" pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje kot tudi 
vsak poskus kršitve takšne zakonodaje; 

d) "carinske dajatve" pomenijo vse carine, davke,, pristojbine ali 
druge dajatve, ki se odmerjajo in pobirajo pri uporabi carinske 
zakonodaje; 

e) "organ prosilec" pomeni pristojni carinski organ pogodbenice, 
ki prosi za pomoč pri carinskih zadevah; 

f) "zaprošeni organ" pomeni pristojni carinski organ pogodbenice, 
ki prejme zaprosilo za pomoč pri carinskih zadevah; 

g) "osebni podatki" so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno ali 
določljivo osebo. 

PODROČJE DEJAVNOSTI 

2. člen 

1. Pogodbenici si po svojih carinskih organih medsebojno pomagata 
v skladu s svojo notranjo zakonodajo in določbami tega 
sporazurr>a: 

a) da bi zagotovili pravilno uporabo carinske zakonodaje, še 
posebej s preprečevanjem, preiskovanjem in odkrivanjem kršitev 
te zakonodaje; 

b) z izmenjavo informacij, ki jih je treba uporabljati pri odmeri 
carinskih dajatev in izvajanju ter uveljavljanju carinske 
zakonodaje. 

2. Pomoč, kot je predvidena v tem sporazumu, poteka skladno z 
notranjo zakonodajo in na področjih, ki so v sodni pristojnosti 
zaprošenega organa ter v mejah njegove pristojnosti in 
razpoložljivih virov. Po potrebi lahko zaprošeni organ poskrbi, da 
pomoč zagotovi drug pristojni organ v skladu z notranjo 
zakonodajo. 

MEDSEBOJNA POMOČ 

3. člen 

1. Pomoč se izvaja z neposrednim sodelovanjem med Carinsko 
upravo Republike Slovenije v Sloveniji in Direktoratom za carine 
in trošarine na Norveškem. 

2. Carinski organi si na lastno pobudo ali na zaprosilo medsebojno 
dajejo vse ustrezne informacije o aktivnostih, ki utegnejo imeti za 
posledico kršitve na ozemlju druge pogodbenice. 

4. člen 

1. Na zaprosilo carinski organi eni drugim priskrbijo vse ustrezne 
informacije, ki bi lahko olajšale: 

a) odmero carinskih dajatev in natančno določitev carinske 
vrednosti in carinske razvrstitve blaga; 

b) izvajanje prepovedi in omejitev pri uvozu in izvozu; 

c) odkrivanje prevozov in pošiljk blaga z navedbo vrednosti, 
razpolaganja in namembnega kraja. 

5. člen 

Carinski organi na lastno pobudo ali na zaprosilo pošljejo organu 
prosilcu vse ustrezne podatke glede postopkov, s katerimi se 
krši ali se utegne kršiti carinska zakonodaja, še posebej podatke, 
ki se nanašajo na: 

a) fizične in pravne osebe, za katere se ve ali sumi, da kršijo 
carinsko zakonodajo; 

b) nova sredstva ali metode pri izvajanju takšnih postopkov; 

c) blago ali gibanje blaga, za katero je znano, da se z njim krši 
carinska zakonodaja; 

d) prevozna sredstva, za katera se utemeljeno domneva, da so 
bila, so ali utegnejo biti uporabljena pri postopkih, s katerimi se 
krši carinska zakonodaja. 

, 6. člen 

Na zaprosilo se carinski organi medsebojno obveščajo: 
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a) ali je potekal izvoz blaga, uvoženega v carinsko območje ene 
pogodbenice iz carinskega območja druge pogodbenice, v skladu 
s carinsko zakonodajo; 

b) ali je potekal uvoz blaga, izvoženega iz carinskega območja 
ene pogodbenice v carinsko območje druge pogodbenice, v 
skladu s carinsko zakonodajo, in kadar je to primemo, navedejo 
carinski postopek, ki je bil uporabljen za blago. 

7. člen 

1. Carinski organi na lastno pobudo ali na zaprosilo sporočijo vse 
razpoložljive informacije o izidih poizvedb. 

2. Če zaprošeni organ nima na voljo zahtevanih informacij, ravna 
v skladu z notranjo zakonodajo, da bi pridobil takšne informacije. 

8. člen 

Na zaprosilo organa prosilca zaprošeni organ v skladu s svojo 
zakonodajo sprejme vse potrebne ukrepe, da bi vsem fizičnim ali 
pravnim osebam, ki jih to zadeva in ki prebivajo ali so ustanovljene 
na njegovem ozemlju, poslal vse dokumente in jih obvestil o vseh 
odločitvah, sprejetih v okviru tega sporazuma. 

NADZOR 

9. člen 

Carinski organi pogodbenic na lastno pobudo ali na zaprosilo 
vzdržujejo nadzor nad: 

a) fizičnimi osebami, ki se gibajo v carinskem območju in še 
posebej ko vstopajo vanj ali iz njega, če obstaja utemeljena 
domneva, da kršijo ali so kršile carinsko zakonodajo; 

b) pravnimi osebami, za katere obstaja utemeljena domneva, da 
so kršile, kršijo ali bi lahko kršile carinsko zakonodajo; 

c) vsakim prevoznim sredstvom, za katero obstaja utemeljena 
domneva, da je bilo, je ali utegne biti uporabljeno pri postopkih, s 
katerimi se krši carinska zakonodaja; 

d) gibanjem blaga v carinsko območje ali iz njega, za katero je bilo 
sporočeno, da bi lahko povzročilo kršitev carinske zakonodaje. 

PREISKAVE 

10. člen 

1. Na zaprosilo organa prosilca zaprošeni organ sproži vse uradne 
poizvedbe o postopkih, ki so ali so videti kot kršitve carinske 
zakonodaje. Izide takšnih poizvedb je treba sporočiti organu 
prosilcu. 

2. Zaprošeni organ lahko na posebno zaprosilo privoli, da smejo 
biti uradniki organa prosilca navzoči med izvajanjem nameravanih 
ukrepov. 

3. Kadar so v okoliščinah, predvidenih s tem sporazumom, 
predstavniki ene pogodbenice navzoči na ozemlju druge 
pogodbenice, je nujno, da lahko kadar koli predložijo dokaz o 
svoji uradni pristojnosti. Ne smejo biti v uniformi ali nositi orožja. 

OBLIKA IN VSEBINA ZAPROSIL ZA POMOČ 

11. člen 

1. Zaprosila po tem sporazumu morajo biti pisna. Podatki ali 
dokumenti, potrebni za izpolnitev takšnih zaprosil, se priložijo 
zaprosilu. Ustna zaprosila se lahko sprejmejo, vendar morajo biti 
čim prej pisno potrjena. 

2. Zaprosila po prvem odstavku tega člena morajo vsebovati te 
podatke: 

a) navedbo carinskega organa, ki vlaga zaprosilo; 
b) navedbo zaprošenega ukrepa; 
c) navedbo predmeta zaprosila in razlog zanj; 
d) kratek opis kršitev, zakonodaje in drugih pravnih elementov 

v zvezi s tem; 
e) čim natančnejše in izčrpnejše navedbe o fizičnih ali pravnih 

osebah, ki so cilj preiskave; 
f) povzetek pomembnejših dejstev in že opravljenih poizvedb. 

3. Jezik sporazumevanja med carinskimi organi je angleščina. 
Podatki, dokumenti in druga sporočila med carinskimi organi se 
pošiljajo v izvirnem jeziku in so poleg tega prevedeni v angleščino 
ali v jezik, ki je sprejemljiv za carinski organ, ki jih prejme. 

4. Če zaprosilo ne izpolnjuje formalnih pogojev, je mogoče zahtevati 
njegov popravek ali dopolnitev. Vendar se zaradi tega ne smejo 
odložiti ukrepi, ki jih je treba nemudoma sprejeti. 

5. Podatki, določeni s tem sporazumom, se lahko za isti namen 
nadomestijo s podatki v kakršni koli elektronski obliki. Hkrati je 
treba poslati vse ustrezno gradivo ali druge podatke, ki so potrebni 
za razlago ali uporabo teh podatkov. 

12. člen 

Izvirne spise in dokumente je mogoče zahtevati, le kadar overjene 
kopije ne bi zadostovale. Poslane izvirnike je treba vrniti ob prvi 
priložnosti. 

OBVEZNOST SPOŠTOVANJA ZAUPNOSTI 

13. člen 

1. Dobljene podatke je mogoče uporabiti le za namene tega 
sporazuma, za druge namene pa se lahko uporabijo le s 
predhodnim pisnim soglasjem carinskega organa, ki je podatke 
dal. 

2. Vsi podatki, sporočeni v kakršni koli obliki, v skladu s tem 
sporazumom so zaupni ali za interno uporabo. Varovani bodo z 
obvezo uradne tajnosti in bodo enako zaščiteni kot podobni podatki 
po ustreznih zakonih pogodbenice, ki jih je prejela. 

3. Carinski organi lahko v skladu z nameni in določbami tega 
sporazuma uporabijo dobljene podatke in pregledane dokumente 
v svojih poročilih, pričevanjih in dokaznem gradivu v sodnih ali 
upravnih postopkih. 

14. člen 

1. Dobljeni osebni podatki se smejo uporabiti le za namene in po 
pogojih, ki jih določi zaprošeni organ. Zaprošeni organ lahko določi 
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nadaljnje omejitve glede uporabe osebnih podatkov, če bi 
načrtovana uporaba ogrozila varstvo osebnih podatkov 
registriranih oseb ali na kakršen koli drug način povzročila 
neskladnost z notranjo zakonodajo, ki velja na ozemlju zaprošene 
države pogodbenice. 

2. Na zahtevo pogodbenice, ki je priskrbela podatke, je 
pogodbenica, ki je podatke prejela, odgovorna zanje in mora 
poročati o njihovi uporabi. 

3. Osebni podatki se lahko sporočijo le organom odkrivanja in 
pregona. Takšni podatki se lahko pošljejo drugim organom le s 
predhodnim soglasjem organa, ki je podatke dal. 

4. Organ, ki priskrbi podatke, mora zagotoviti veljavnost in 
pravilnost podatkov, ki jih je treba poslati. Če pošiljatelj podatkov 
ugotovi, da so bili poslani bodisi nepravilni osebni podatki ali osebni 
podatki za interno uporabo, mora o tem nemudoma obvestiti 
prejemnika. Prejemnik podatkov mora osebne podatke popraviti, 
uničiti, zbrisati ali jih vrniti, če je to potrebno. 

5. Nepravilne ali nepopolne podatke oziroma nepomembne 
podatke je treba na pobudo ali zahtevo pogodbenic popraviti ali 
zbrisati. Osebne podatke je treba zbrisati, ko ni več potrebe za 
njihovo uporabo. 

6. Osebni podatki se vpišejo v za to odobreni register in se 
učinkovito zavarujejo pred objavo, spremembo, uničenjem, 
poškodovanjem in nepooblaščenim dostopom. 

STROŠKI POMOČI 

17. člen 

Pogodbenici se odpovesta vsem medsebojnim zahtevkom za 
povračilo stroškov, nastalim pri izvajanju tega sporazuma, razen, 
kadar je to primemo, za stroške izvedencev in prič ter tolmačev 
in prevajalcev, ki niso zaposleni v javni službi. 

UPORABA 

18. člen 

Določbe iz tega sporazuma veljajo na carinskem območju 
pogodbenic. 

19. člen 

Izvajanje tega sporazuma se zaupa osrednjim carinskim organom 
pogodbenic. Ti odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, 
potrebnih za izvajanje tega sporazuma. 

ZAČETEK IN PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

IZVEDENCI IN PRIČE 

15. člen 

Na zaprosilo lahko carinski organi pooblastijo svoje uradnike, da 
v okviru omejitev dodeljenega pooblastila nastopajo kot priče ali 
izvedenci v sodnih ali upravnih postopkih v zvezi z zadevami iz 
tega sporazuma, ki so v sodni pristojnosti pogodbenice, in da 
predložijo takšne predmete, dokumente ali njihove overjene kopije, 
ki bi lahko bili potrebni za postopke. V zaprosilu za prihod pred 
sodišče je treba posebej navesti, o kateri zadevi in na podlagi 
katerega pravnega naslova ali v kakšni vlogi bo uradnik zaslišan. 

IZJEME 
PRI OBVEZNOSTI DAJANJA POMOČI 

16. člen 

1. Kadar se oceni, da se z izpolnjevanjem zaprosila za pomoč 
kršijo suverenost, varnost in javni interes ali drugi bistveni interesi 
pogodbenice ali da se krši kakšna industrijska, poslovna ali 
poklicna skrivnost, je mogoče pomoč odreči, jo zagotoviti delno 
ali pod določenimi pogoji ali zahtevami. 

2. Če zaprosilu za pomoč ni mogoče ugoditi, je treba organu 
prosilcu nemudoma sporočiti razloge za zavrnitev zagotavljanja 
pomoči. 

3. Kadar organ prosilec zaprosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel 
zagotoviti, če bi ga zanjo prosili, mora na to dejstvo opozoriti v 
svojem zaprosilu. Zaprošeni organ se odloči, kako se bo odzval 
na takšno zaprosilo. 

20. člen 

1. Sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa in začne 
veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi datumu, ko se 
pogodbenici med seboj obvestita z izmenjavo diplomatskih not, 
da so bile izpolnjene vse potrebne notranjepravne zahteve za 
začetek njegove veljavnosti. 

2. Carinski organi pogodbenic soglašajo, da se sestanejo zaradi 
ponovnega pregleda sporazuma ali obravnave drugih carinskih 
zadev, ki bi lahko izhajale iz njihovega medsebojnega odnosa, na 
zahtevo enega od carinskih organov ali po petih letih od dneva 
začetka veljavnosti sporazuma, razen če se med seboj ne 
obvestijo, da tak pregled ali obravnava drugih carinskih zadev ni 
potreben. Pogodbenici lahko spremenita ali dopolnita ta sporazum 
na podlagi medsebojnega soglasja. 

3. Ta sporazum velja nedoločen čas. Veljati preneha šest mesecev 
od dneva, ko ena pogodbenica drugo pogodbenico po diplomatski 
poti pisno obvesti o želji, da prekine ta sporazum. 

DA BITO POTRDILA, sta podpisana, ki sta ju pravilno pooblastili 
njuni vladi, podpisala ta sporazum. 

Sklenjeno v Oslu dne 25. februarja 2000 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, norveškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
tri besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno 
angleško besedilo. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Kraljevine Norveške 

Franc Košir l.r. Marit Wiig, l.r. 
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4. člen 3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbita Ministrstvo za finance in Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Carinska uprava Republike Slovenije. ' Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Slovenija z Norveško do sedaj ni imela sklenjenega bilateralnega 
sporazuma oziroma protokola o medsebojnem sodelovanju 
carinskih organov. Sodelovanje med carinskimi organi obeh držav 
je delno urejeno v okviru protokola o poreklu blaga k prosto 
trgovinskemu sporazumu med Republiko Slovenijo in državami 
EFTE in sicer v okviru določb, ki se nanašajo na administrativno 
sodelovanje v smislu zamenjave žigov in preverjanja potrdil o 
poreklu blaga med carinskimi organi. Mnenje Carinske uprave 
RS je bilo, da je potrebno skleniti mednarodno pogodbo, ki bo 
zagotavljala ustrezno pravno podlago za sodelovanje med 
carinskimi organi obeh držav. Končni namen sklenitve sporazuma 
je pravilna uporaba carinske zakonodaje in preprečevanje njenih 
zlorab. 

Norveška je leta 1997 dala pobudo za sklenitev sporazuma med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške o 
medsebojni pomoči pri carinskih zadevah. Predstavniki Carinske 
uprave RS in predstavniki Direktorata za carine Norveške so 
besedilo predlaganega sporazuma pregledali in poenotili stališča 
do posameznih odprtih vsebinskih vprašanj. 

Bistveni elementi sporazuma med.Vlado Republike Slovenije in 

Vlado Kraljevine Norveške o medsebojni pomoči pri carinskih 
zadevah so: opredelitev pojmov, področje dejavnosti, medsebojna 
pomoč, nadzor, preiskave, oblika in vsebina zaprosil za pomoč, 
spoštovanje zaupnosti informacij, izjeme pri obveznosti dajanja 
pomoči, določila glede stroškov pomoči, uporabe sporazuma, 
začetka in prenehanja veljavnosti sporazuma. 

Sporazum je bil podpisan dne 25. februarja 2000 v Oslu. Sporazum 
sta podpisala za Republiko Slovenijo g. Franc Košir, Generalni 
direktor Carinske uprave RS in za Kraljevino Norveško pa ga. 
Marit Wiig, Generalna direktorica Direktorata za carine in trošarine 
Kraljevine Norveške. Sporazum predvideva začasno uporabo 
do zaključenih postopkov njegove ratifikacije v obeh državah. 

Besedilo sporazuma ni v nasprotju z zakonodajo Evropske unije. 
Zaradi ratifikacije sklenjenega sporazuma ne bo potrebno 
spreminjati notranje zakonodaje Republike Slovenije. 

Za izvajanje sporazuma skrbi Carinska uprava Republike 
Slovenije. Za njegovo izvajanje pa ne bo potrebno zagotavljati 
dodatnih finančnih sredstev, saj se zagotavljajo v okviru sredstev 
za redno dejavnost Carinske uprave Republike Slovenije. 

poročevalec, št. 97 16 7. december2000 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE 0 

MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH 

ZADEVAH (BMKMPC) 

- EPA 31 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 424-10/98-4 

Ljubljana, 16.11.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 24. seji dne 16. novembra 
2000 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
MAKEDONIJE O MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH 
ZADEVAH, 

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

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

- Alojz Peterle, minister za zunanje zadeve, 
- Zvonko Ivanušič, minister za finance, 
- Mitja Drobnič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Romana Logar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Franc Košir, generalni direktor Carinske uprave Republike 

Slovenije. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Makedonije o medsebojni pomoči pri carinskih zadevah, 
podpisan v Ljubljani 24. maja 2000. 

2. člen 

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

• Besedilo sporazuma v makedonskem jeziku je na vpogled v sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO REPUBLIKE MAKEDONIJE 

O 

MEDSEBOJNI POMOČI PRI CARINSKIH ZADEVAH 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Makedonije, v 
nadaljevanju "pogodbenici", sta 

glede na to, da je kršenje carinskih zakonov škodljivo za 
gospodarske, davčne in trgovinske interese njunih držav, 

glede na pomembnost zagotavljanja natančne odmere carinskih 
dajatev in drugih davkov na uvoz in izvoz blaga kot tudi natančnega 
določanja vrednosti in porekla takega blaga, 

ker priznavata potrebo po mednarodnem sodelovanju pri 
zadevah, ki se nanašajo na izvajanje in uveljavljanje carinske 
zakonodaje, 

ker sta prepričani, da je mogoče s sodelovanjem med njunimi 
carinskimi organi povečati učinkovitost ukrepov pri carinskih 
kršitvah, 

ob upoštevanju Priporočila Sveta za carinsko sodelovanje o 
medsebojni upravni pomoči z dne 5. decembra 1953, 

ob upoštevanju Konvencije Združenih narodov zoper nezakonit 
promet mamil in psihotropnih snovi z dne 20. decembra 1988, 
vključno s tistimi, ki so navedeni v prilogah k tej konvenciji 

sklenili naslednje: 

1. člen 

Opredelitev pojmov 

V tem sporazumu: 

a) "carinska zakonodaja" pomeni zakone in predpise, ki jih 
uveljavljajo carinski organi pri uvozu, izvozu in tranzitu blaga 
in se nanašajo na carinske in druge dajatve ter druge ukrepe 
nadzora glede gibanja blaga čez državne meje; 

b) "carinske dajatve" pomenijo vse dajatve, davke, pristojbine 
in/ali druge dajatve, ki se odmerjajo in pobirajo na ozemljih 
pogodbenic pri uporabi carinske zakonodaje, ne vključujejo 
pa pristojbin in dajatev, katerih znesek je omejen na približne 
stroške opravljenih storitev; 

c) "organ prosilec" pomeni carinski organ, ki zaprosi za pomoč 
na podlagi tega sporazuma ali prejme tako pomoč; 

d) "zaprošeni organ" pomeni carinski organ, ki prejme zaprosilo 
za pomoč na podlagi tega sporazuma ali da tako pomoč; 

e) "kršitev" pomeni vsako kršitev carinske zakonodaje kot tudi 
vsak poskus kršitve take zakonodaje; 

f) "carinski organ" pomeni v Republiki Sloveniji Ministrstvo za 
finance - Carinsko upravo Republike Slovenije in v Republiki 
Makedoniji Ministrstvo za finance - Carinsko upravo 
Republike Makedonije; 

g) "osebni podatki" pomenijo vse podatke, ki se nanašajo na 
določenega ali določljivega posameznika. 

2. člen 

Obseg uporabe sporazuma 

1. Pogodbenici pomagata druga drugi na način in pod pogoji, 
navedenimi v tem sporazumu, pri zagotavljanju pravilne 
uporabe carinske zakonodaje, še posebej s preprečevanjem, 
odkrivanjem in preiskovanjem kršitev te zakonodaje. 

2. Vsa pomoč na podlagi tega sporazuma se zagotavlja v skladu 
z notranjo zakonodajo zaprošene pogodbenice. 

3. člen 

Pomoč po zaprosilu 

1. Po zaprosilu organa prosilca mu zaprošeni organ priskrbi 
vse ustrezne podatke, ki mu bodo omogočili, da se prepriča, 
ali se carinska zakonodaja pravilno uporablja, med drugim 
tudi podatke glede prevoza in odpošiljanja blaga, razporejanja 
in kraja, kamor je blago namenjeno, kot tudi glede njegove 
vrednosti in porekla, pa tudi podatke glede storjenih ali 
načrtovanih dejanj, ki kršijo ali bi lahko kršili tako zakonodajo. 

2. Po zaprosilu organa prosilca ga zaprošeni organ obvesti, ali 
je bilo blago, izvoženo z ozemlja ene pogodbenice, pravilno 
uvoženo na ozemlje druge pogodbenice, in kadar je primerno, 
navede carinski postopek, uporabljen za blago. 

3. Po zaprosilu organa prosilca mora zaprošeni organ sprejeti 
potrebne ukrepe za zagotovitev nadzora nad: 

a) določenimi fizičnimi ali pravnimi osebami, za katere se 
utemeljeno domneva, da kršijo ali so kršile carinsko 
zakonodajo na ozemlju pogodbenice prosilke; 

b) kraji, kjer se blago skladišči na način, zaradi katerega je 
mogoče utemeljeno sumiti, da je namenjeno 
nedovoljenemu uvozu na ozemlje pogodbenice prosilke; 

c) gibanjem blaga, za katero organ prosilec sporoči, da bi 
lahko povzročilo znatne kršitve carinske zakonodaje na 
ozemlju pogodbenice prosilke; 

d) prevoznimi sredstvi in zabojniki, za katere se upravičeno 
domneva, da so bila, so ali bi lahko bila uporabljena pri 
kršenju carinske zakonodaje na ozemlju pogodbenice 
prosilke. 

4. člen 

Prostovoljna pomoč 

Pogodbenici v okviru svojih pristojnosti druga drugi zagotavljata 
pomoč, če menita, da je to potrebno za pravilno uporabo carinske 
zakonodaje, še posebej kadar prejmeta informacije, ki se nanašajo 
na: 
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dejanja, s katerimi je bila kršena, je kršena ali bi lahko bila 
kršena ta zakonodaja in ki bi lahko zanimali drugo 
pogodbenico; 

nove načine ali metode kršenja te zakonodaje; 

blago, za katero je znano, da v zvezi z njim prihaja do resnih 
kršitev carinske zakonodaje na ozemlju druge pogodbenice; 

določene osebe, za katere se ve ali sumi, da kršijo zakonodajo, 
ki velja na ozemlju pogodbenice; 

prevozna sredstva in zabojnike, za katere se ve ali sumi, da 
so bili, so ali bi lahko bili uporabljeni pri kršenju carinske 
zakonodaje, ki velja na ozemlju druge pogodbenice. 

5. člen 

Strokovna pomoč 

1. Pomoč, predvidena po tem sporazumu, med drugim obsega 
podatke o: 

a) ukrepih za izvajanje, ki so lahko koristni pri preprečevanju 
kršitev; 

b) novih načinih, ki se uporabljajo pri kršitvah; 

c) opažanjih in ugotovitvah, ki izhajajo iz uspešne uporabe 
novih pripomočkov in metod za ukrepanje, in 

d) novih metodah in izboljšanih načinih obravnave potnikov 
in tovora. 

2. Carinski organi pogodbenic si, če to ni v nasprotju z njuno 
notranjo zakonodajo, prizadevajo sodelovati tudi pri: 

a) dajanju pobud, razvoju in izboljšavi izobraževalnih 
programov za svoje osebje; 

b) vzpostavljanju in vzdrževanju poti za medsebojno 
komuniciranje, da bi olajšali varno in hitro izmenjavo 
informacij; 

c) pospeševanju učinkovitega medsebojnega usklajevanja, 
vključno z izmenjavo osebja, izvedencev in imenovanjem 
oseb za zvezo; 

d) proučevanju in preskušanju nove opreme ali postopkov; 

e) poenostavitvi in usklajevanju svojih carinskih postopkov 
in 

f) vseh drugih splošnih upravnih zadevah, ki lahko občasno 
zahtevajo njihovo skupno ukrepanje. 

6. člen 

Dostava/obveščanje 

Po zaprosilu organa prosilca sprejme zaprošeni organ v skladu s 
svojo zakonodajo vse potrebne ukrepe za: 

- dostavo vseh dokumentov, 
- obveščanje o vseh odločitvah 

na podlagi tega sporazuma naslovniku, ki prebiva ali je ustanovljen 
na njegovem ozemlju. V takem primeru se uporablja tretji odstavek 
7. člena. 

7. člen 

Oblika in vsebina zaprosil za pomoč 

1. Zaprosila po tem sporazumu morajo biti pisna. Zaprosilu 
morajo biti priloženi dokumenti, potrebni za njegovo obravnavo. 
Kadar je nujno hitro ukrepanje, se lahko sprejme ustno 
zaprosilo, ki pa ga je treba takoj pisno potrditi. 

2. Zaprosila na podlagi prvega odstavka tega člena vsebujejo 
te podatke: 

a) navedbo organa prosilca, ki da zaprosilo, 

b) zaprošeni ukrep, 

c) predmet zaprosila in razlog zanj, 

d) zakone, predpise in druge pravne elemente v zvezi s 
tem, 

e) kolikor je mogoče natančne in celovite navedbe o fizičnih 
ali pravnih osebah, na katere se zaprosilo nanaša, 

f) povzetek pomembnih dejstev, razen v primerih, 
predvidenih v 6. členu, in 

g) povezava med zaprošeno pomočjo in zadevo, na katero 
se nanaša. 

3. Zaprosila je treba predložiti v uradnem jeziku zaprošenega 
organa, angleškem jeziku ali jeziku, ki je sprejemljiv za ta 
organ. 

4. a) Pomoč se zagotovi z neposrednim sodelovanjem med 
ustreznimi carinskimi organi. 

b) Če carinski organ zaprošene pogodbenice ni ustrezen 
organ za izpolnitev zaprosila, mora zaprosilo nemudoma 
poslati ustreznemu organu, ki bo nanj odgovoril v skladu 
s svojimi zakonskimi pooblastili, ali pa organ prosilca 
obvestiti o ustreznem postopku, po katerem mora ta or- 
gan ravnati pri takem zaprosilu. 

5. Če zaprosilo ne ustreza formalnim zahtevam, je mogoče 
zahtevati njegov popravek ali dopolnitev; lahko pa se odredijo 
varnostni ukrepi. 

8. člen 

Obravnavanje zaprosil 

1. Zaprošeni organ sprejme vse upravičene ukrepe za 
obravnavo zaprosila in po potrebi skuša zagotoviti vsakršen 
uradni ali sodni ukrep, potreben za izpolnitev zaprosila. 
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2. Carinski organ ene pogodbenice na zahtevo carinskega 
organa druge pogodbenice opravi vsakršno potrebno 
preiskavo, vključno z zaslišanjem izvedencev in prič ali oseb, 
osumljenih kršitve, in opravi preverjanja, inšpekcije in 
poizvedbe o dejstvih v zvezi z zadevami, na katere se nanaša 
ta sporazum. 

3. Po zaprosilu lahko zaprošeni organ v največji možni meri 
omogoči uradnim osebam organa prosilca prisotnost na 
ozemlju zaprošene pogodbenice, kadar njegove uradne osebe 
raziskujejo kršitve, ki zadevajo organ prosilca. 

4. Organ prosilec je, če tako zahteva, obveščen o času in kraju 
ukrepanja na podlagi zaprosila, tako da je ukrepanje lahko 
usklajeno. 

5. Uradne osebe organa prosilca, ki so pooblaščene za 
preiskave glede kršitev, lahko zahtevajo, da zaprošeni organ 
pregleda ustrezne knjige, registre in druge dokumente ali 
nosilce podatkov in preskrbi njihove kopije oziroma da 
preskrbi vsakršne informacije v zvezi s kršitvijo. 

9. člen 

Oblika sporočanja informacij 

1. Zaprošeni organ sporoči izide poizvedb organu prosilcu v 
obliki dokumentov, overjenih kopij dokumentov, poročil in 
podobnega, po potrebi pa tudi ustno. 

2. Dokumente iz prvega odstavka lahko nadomestijo 
računalniško pripravljeni podatki v kakršni koli obliki z enakim 
namenom; hkrati je treba priskrbeti vse informacije, potrebne 
za razlago ali uporabo takih računalniških podatkov. 

10. člen 

Izjeme pri obveznosti zagotavljanja pomoči 

1. Kadar zaprošena pogodbenica meni, da bi bili z ugoditvijo 
zaprosilu prizadeti njena suverenost, varnost, javni interes 
ali drugi bistveni državni interesi ali da bi bila kršena kaka 
gospodarska, poslovna ali poklicna skrivnost, je mogoče 
pomoč odreči oziroma jo dati le ob izpolnitvi določenih pogojev 
ali zahtev. Pomoč je prav tako mogoče odreči, če zaprosilo 
vključuje druge devizne ali davčne predpise, ki se ne nanašajo 
na carinske dajatve. 

2. Kadar organ prosilec prosi za pomoč, ki je sam ne bi mogel 
zagotoviti, če bi ga zanjo zaprosili, mora na to dejstvo v svojem 
zaprosilu opozoriti. Zaprošeni organ se mora potem odločiti, 
kako bo odgovoril na tako zaprosilo. 

3. Če je pomoč odložena ali zavrnjena, je treba to odločitev in 
razloge zanjo brez odlašanja sporočiti organu prosilcu. 

11. člen 

Obveznost spoštovanja zaupnosti 

1. Vsaka informacija, sporočena v kakršni koli obliki v skladu s 
tem sporazumom, je zaupna. Varovati jo je treba kot uradno 
skrivnost in je deležna enake zaščite, kot je predvidena po 

ustreznih zakonih, ki veljajo za enako vrsto informacij v 
pogodbenici, ki jo je prejela. 

2. Osebne podatke je mogoče poslati, le če je raven osebnega 
varstva, ki ga zagotavlja zakonodaja pogodbenic, 
enakovredna. Pogodbenici zagotovita vsaj raven varstva, ki 
temelji na načelih, navedenih v prilogi k temu sporazumu. 

12. člen 

Uporaba informacij 

1. Informacije, dokumente in druga sporočila v okviru 
medsebojne pomoči, je mogoče uporabiti le za namene, 
določene v tem sporazumu, vključno z njihovo uporabo v 
sodnih in upravnih postopkih. 

2. Organ prosilec ne sme uporabljati dokazov ali informacij, 
dobljenih po tem sporazumu, za drugačne namene, kot so 
navedeni v zaprosilu, brez predhodnega pisnega soglasja 
zaprošenega organa. 

3. Kadar so po tem sporazumu izmenjani osebni podatki, carinski 
organi pogodbenic zagotovijo, da so uporabljeni le za namene, 
navedene v zaprosilu, in v skladu z vsakršnimi pogoji, ki bi jih 
lahko postavila zaprošena pogodbenica. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za 
informacije v zvezi s kršitvami, ki se nanašajo na mamila in 
psihotropne snovi. Take informacije je mogoče sporočiti 
organom pogodbenice prosilke, ki so neposredno vključeni v 
boj proti nedovoljeni trgovini z mamili. 

13. člen 

Spisi, dokumenti in priče 

1. Carinski organi pogodbenic na zahtevo zagotovijo 
dokumentacijo v zvezi s prevozom in odpošiljanjem blaga z 
navedbo vrednosti, porekla, razporejanja blaga in kraja, 
kamor je namenjeno. 

2. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva je mogoče 
zahtevati, le kadar kopije ne bi zadostovale. Na zahtevo se 
kopije takih spisov, dokumentov in drugega gradiva ustrezno 
overijo. 

3. Izvirnike spisov, dokumentov in drugega gradiva, poslane 
organu prosilcu, je treba vrniti ob prvi priložnosti. To ne vpliva 
na pravice zaprošenega organa ali drugih, ki so s tem 
povezani. Na zahtevo je treba izvirnike, potrebne za sodne 
postopke ali podobne namene, nemudoma vrniti. 

4. Na zaprosilo carinskega organa ene pogodbenice carinski 
organ druge pogodbenice po lastnem preudarku pooblasti 
svoje uslužbence, če ti uslužbenci na to pristanejo, da nastopijo 
kot priče v sodnih ali upravnih postopkih na ozemlju 
pogodbenice prosilke in predložijo spise, dokumente in drugo 
gradivo ali njihove overjene kopije, ki utegnejo biti potrebni za 
postopek. V takem zaprosilu je treba navesti čas, kraj in vrsto 
postopka in v kakšni vlogi bo zaposleni pričal. 

7. december 2000 21 poročevalec, št. 97 



14. člen 

Stroški 

1. Carinski organi pogodbenic se odpovedo vsem zahtevkom 
za povračilo stroškov, nastalih pri izvajanju tega sporazuma, 
razen stroškov za priče, honorarjev izvedencev in stroškov 
za tolmače, ki niso državni uslužbenci. 

2. Če so ali bodo za obravnavo zaprosila potrebni večji ali izredni 
stroški, se carinski organi pogodbenic posvetujejo, da bi določili 
pogoje, pod katerimi bo zaprosilo obravnavano, kot tudi način 
kritja stroškov. 

15. člen 

pogodbenici po diplomatski poti obvestita, da so bile izpolnjene 
vse notranjepravne zahteve za začetek njegove veljavnosti. 

2. Carinski organi pogodbenic soglašajo, da se sestanejo zaradi 
ponovnega pregleda sporazuma ali obravnave drugih 
carinskih zadev, ki bi lahko izhajale iz njihovega medsebojnega 
odnosa, na zahtevo enega od carinskih organov ali po petih 
letih od datuma začetka veljavnosti sporazuma, razen če se 
med seboj pisno ne obvestijo, da tak pregled ni potreben. 

3. Sporazum je sklenjen za nedoločen čas, razen če ga katera 
koli pogodbenica pisno po diplomatski poti ne odpove. 
Sporazum preneha veljati šest mesecev po prejemu uradnega 
obvestila. Že začeti postopki se dokončajo v skladu z 
določbami tega sporazuma. 

Izvajanje 

1. Izvajanje tega sporazuma se zaupa carinskim organom 
pogodbenic. Ti odločajo o vseh praktičnih ukrepih in dogovorih, 
potrebnih za njegovo uporabo, ob upoštevanju predpisov za 
varstvo podatkov. 

2. Po posvetovanju lahko carinski organi pogodbenic izdajo 
upravna navodila, potrebna za izvajanje tega sporazuma. 

3. Carinski organi pogodbenic se lahko dogovorijo, da bodo 
njihove preiskovalne službe med seboj v neposrednem stiku. 

Da bi to potrdila, sta podpisana, ki sta ju pravilno pooblastili njuni 
vladi, podpisala ta sporazum. 

Sklenjeno, v Ljubljani dne 24. maja 2000 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, makedonskem in angleškem jeziku, pri čemer so 
vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi je odločilno 
angleško besedilo. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

Za Vlado 
Republike Makedonije 

16. člen Franc Košir l.r. Dragan Daravelski l.r. 

Začetek in prenehanje veljavnosti sporazuma 

1. Sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa in začne 
veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi datumu, ko se 

I. 
C 
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PRILOGA 

TEMELJNA NAČELA VARSTVA 

PODATKOV 

1 Osebni podatki, ki se avtomatsko obdelujejo, morajo biti: 

a) pridobljeni in obdelani pošteno in zakonito; 

b) hranjeni za določene in zakonite namene in se ne smejo 
uporabljati na način, nezdružljiv s temi nameni; 

c) primerni, ustrezni in ne preobsežni glede na namene, za 
katere se hranijo; 

d) natančni, in če je potrebno, tekoče usklajevani; 

e) ohranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo oseb, na katere 
se podatki nanašajo, le tako dolgo, kot je potrebno za 
namen, za katerega se ti podatki hranijo. 

2 Osebni podatki o zdravju ali spolnem življenju ne smejo biti 
avtomatsko obdelani, razen če notranje pravo ne zagotavlja 
ustreznega varstva. Enako velja za osebne podatke v zvezi 
s kazenskimi sodbami. 

3 Sprejeti je treba ustrezne varnostne ukrepe za varstvo 
osebnih podatkov, hranjenih v podatkovnih datotekah, pred 
nepooblaščenim uničenjem ali nenamerno izgubo kot tudi pred 
nepooblaščenim dostopom, spremembo ali razširjanjem. 

4 Vsaki osebi je treba omogočiti: 

a) da ugotovi obstoj datoteke osebnih podatkov, ki se 
avtomatsko obdelujejo, njene glavne namene kot tudi 
identiteto in običajno prebivališče ali glavni sedež 
upravljavca datoteke; 

b) da je v razumnih presledkih in brez pretirane zamude ali 
stroškov obveščena o tem, ali so osebni podatki, ki se 
nanašajo nanjo, hranjeni v datoteki, ki se avtomatsko 
obdeluje, in da ji take podatke sporočijo v razumljivi obliki; 

c) da, odvisno od primera, doseže popravek ali izbris takih 
podatkov, če so bili obdelani v nasprotju z določbami 
notranjega prava, ob upoštevanju temeljnih načel iz prvega 
in drugega odstavka te priloge; 

d) da dobi ustrezno povračilo, če zahteva za obvestilo 
oziroma, odvisno od primera, obvestilo, popravek ali 
izbris, omenjen v pododstavkih b) in c) tega odstavka, ni 
opravljen. 

5.1 Glede določb iz prvega, drugega in četrtega odstavka te 
priloge niso dovoljene nobene izjeme, razen v mejah, 
določenih v tem odstavku. 

5.2 Izjeme pri določbah prvega, drugega in četrtega odstavka te 
priloge so dovoljene, če so predvidene v zakonodaji 
pogodbenice in je to potreben ukrep v demokratični družbi v 
interesu: 

a) zaščite državne varnosti, javne varnosti, finančnih 
interesov države ali zatiranja kaznivih dejanj; 

b) varstva osebe, na katero se podatki nanašajo, ali pravic 
in svoboščin drugih. 

5.3 Zakon lahko določa omejitev uresničevanja pravic, določenih 
v pododstavkih b), c) in d) četrtega odstavka te priloge, v 
zvezi z datotekami osebnih podatkov, ki se avtomatsko 
obdelujejo in se uporabljajo za statistične ali za 
znanstvenoraziskovalne namene, kadar očitno ni 
nikakršnega tveganja, da bi bila kršena zasebnost oseb, na 
katere se podatki nanašajo. 

6 Nobene določbe te priloge ni mogoče razlagati, kot da omejuje 
ali drugače vpliva na možnost pogodbenice, da dodeli 
osebam, na katere se podatki nanašajo, širše varstvo, kot je 
določeno v tej prilogi. 
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4. člen 3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbita Ministrstvo za finance in Carinska Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
uprava Republike Slovenije. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV 

Sodelovanje Carinske uprave Republike Slovenje z drugimi 
carinskimi službami poteka na osnovi bilateralnih sporazumov, ki 
jih je sklenila še Jugoslavija in na osnovi posameznih členov iz 
protokolov o poreklu blaga, ki so sestavni del sporazumov o 
prosti trgovini, ki jih je sklenila Slovenija z drugimi državami, 
oziroma pridružitvenega sporazuma Slovenije z Evropsko unijo. 
Sporazume o carinskem sodelovanju, sklenjene še v Jugoslaviji, 
je potrebno posodobiti. Slovenija z Makedonijo doslej ni imela 
sklenjenega bilateralnega sporazuma oziroma protokola o 
medsebojnem sodelovanju carinskih organov. Dosedanje 
sodelovanje med carinskimi organi Slovenije in pristojnimi organi 
Makedonije je delno urejeno v okviru protokola o poreklu blaga k 
prostotrgovinskemu sporazumu med Republiko Slovenijo in 
Republiko Makedonijo in sicer v okviru določb, ki se nanašajo na 
administrativno sodelovanje, v smislu zamenjave žigov in 
preverjanja potrdil o poreklu blaga. Mnenje carinske uprave 
Republike Slovenije, da je potrebno skleniti mednarodno pogodbo, 
ki bo zagotavljala ustrezno pravno podlago za sodelovanje med 
carinskimi organi obeh držav. Končni namen sklenitve sporazuma 
je pravilna uporaba carinske zakonodaje in preprečevanje njenih 
zlorab. 

Bistveni elementi predlaganega sporazuma o medsebojni pomoči 
med upravnimi organi v carinskih zadevah med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Makedonije so: opredelitev pojmov, 
obseg uporabe sporazuma, primeri oziroma vrste pomoči, določila 
glede izmenjave dokumentov in obvestil, oblika, vsebina ter 
sporočanje in obravnavanje zaprosil in informacij, uporaba 
informacij in dokumentov ter njihova zaščita, izjeme pri obveznosti 
zagotavljanja pomoči, določila glede izvedencev in prič, določila 
glede kritja stroškov, glede organov, ki izvajajo sporazum, začetka 
in prenehanja veljavnosti sporazuma ter kot dodatek opredelitev 
temeljnih načel varstva podatkov. 

Sporazum je bil podpisan dne 24. maja 2000. Sporazum sta 
podpisala za Republiko Slovenijo g. Franc Košir, generalni direktor 
Carinske uprave RS in za Republiko Makedonijo g. Dragan 
Daravelski, generalni direktor Carinske uprave Makedonije. 
Sporazum predvideva začasno uporabo do zaključenih postopkov 
njegove ratifikacije v obeh državah. 

Zadevni sporazum je pripravljen na podlagi tipskega sporazuma, 
ki je bil sprejet na 72. seji Odbora za mednarodne odnose 
Državnega zbora dne 3. februarja 1999, ki pa je pripravljen na 
podlagi Protokola 5 o carinskem sodelovanju, ki je bil objavljen v 
zakonu o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med 
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in 
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije 
na drugi strani s sklepno listino, ter Protokola, s katerim se 
spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo in na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi 
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi 
strani (MESP) (Uradni list RS, št. 44/97). Sporazum je v skladu s 
predpisi Evropskih skupnosti. 

Zaradi ratifikacije omenjenega sporazuma ne bo potrebno 
spreminjati notranje zakonodaje Republike Slovenije. 

Za izvajanje sporazuma skrbi Carinska uprava Republike 
Slovenije. 

Za njegovo izvajanje ne bo potrebno zagotavljati dodatnih finančnih 
sredstev. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO KRALJEVINE ŠVEDSKE 0 

SPODBUJANJU IN MEDSEBOJNI 

ZAŠČITI NALOŽB S PROTOKOLOM 

(BSESZN) 

- EPA 32 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka, 436-28/2000-1 
Ljubljana, 16.11.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 24. seji dne 16. novembra 
2000 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 
ŠVEDSKE O SPODBUJANJU IN MEDSEBOJNI ZAŠČITI 
NALOŽB S PROTOKOLOM, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Alojz Peterle, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Marjan Senjur, minister za ekonomske odnose in razvoj, 
- Mitja Drobnič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Anton Grabeljšek, državni sekretar v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Andrej Grasselli, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- Jelka Pfeifer, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj, 
- Metka Jerina, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj. 

1-člen 2. člen 
i ' 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum s protokolom se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
Kraljevine Švedske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb s jeziku glasi:* 
Protokolom, podpisan v Stockholmu 5. oktobra 1999. 

* Besedilo sporazuma s protokolom v švedskem jeziku je na vpogled v 
sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve 
Republike Slovenije. 
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Sporazum 

med 

Vlado Republike Slovenije 

in 

Vlado Kraljevine Švedske 

o spodbujanju 

in medsebojni zaščiti naložb 
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Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Švedske, v 
nadaljevanju "pogodbenici", sta se 

v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje v obojestransko 
korist obeh držav ter da ohranita poštene in pravične pogoje za 
naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice, 

ob spoznanju, da bosta spodbujanje in medsebojna zaščita naložb 
na podlagi tega sporazuma spodbudila poslovne pobude, 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 
Opredelitev pojmov 

Za namen tega sporazuma: 

1. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja, ki ga 
vlagatelji ene pogodbenice vlagajo na ozemlju druge 
pogodbenice v skladu z zakoni in predpisi te pogodbenice in 
vključuje zlasti, vendar ne izključno: 

a) premičnine in nepremičnine ter druge stvarne pravice, 
kot so hipoteke, zasegi, zastave in podobne pravice; 

b) deleže, delnice, obveznice in kakršno koli drugo obliko 
udeležbe v družbah; 

c) denarne terjatve ali zahtevke v zvezi s kakršno koli 
drugo dejavnostjo, ki ima ekonomsko vrednost; 

d) pravice intelektualne lastnine, tehnološke postopke, 
blagovne znamke, know-how, vrednost na podlagi 
dobrega imena in slovesa in druge podobne pravice in 

e) koncesije, vključno s koncesijami za iskanje, 
raziskovanje, črpanje ali izkoriščanje naravnih virov, ki 
jih z zakonom, upravnim aktom ali pogodbo podeljuje 
pristojni organ. 

. Blagu, ki ga najemodajalec kot vlagatelj ene pogodbenice 
daje na razpolago najemniku po najemni pogodbi na ozemlju 
druge pogodbenice, se zagotavlja obravnava, ki ni manj 
ugodna od tiste, ki se zagotavlja naložbi. 

Kakršna koli sprememba oblike, v kateri se premoženje 
investira ali reinvestira, ne vpliva na njegovo naravo kot 
naložbo pod pogojem, da je taka sprememba v skladu z 
zakoni in predpisi pogodbenice, na katere ozemlju je bila 
naložba izvedena. 

2. Izraz "dohodek" pomeni zneske, ki jih prinašajo naložbe, in 
vključuje zlasti, vendar ne izključno dobičke, dividende, obresti, 
licenčnine, kapitalske dobičke ali druge oblike dohodka, ki jih 
prinašajo naložbe, vključno s pristojbinami za tehnično 
pomoč. 

3. Izraz "vlagatelj" pomeni: 

a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice 
v skladu z njenimi zakoni; 

b) • pravne osebe, ustanovljene po pravu te pogodbenice, in 

c) pravne osebe, ki niso ustanovljene po pravu te 
pogodbenice, temveč jih neposredno ali posredno 
nadzorujejo fizične osebe, kot je opredeljeno v točki a), 
ali pravne osebe, kot je opredeljeno v točki b) zgoraj. 

4. Izraz "ozemlje" pomeni ozemlje vsake pogodbenice kot tudi 
izključno ekonomsko cono, morsko dno in njegovo podzemlje, 
nad katerim ta pogodbenica uresničuje suverene pravice ali 
jurisdikcijo v skladu z mednarodnim pravom. 

2. člen 
Spodbujanje in zaščita naložb 

1. Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju, kolikor je le mogoče, 
pospešuje in spodbuja naložbe vlagateljev druge pogodbenice 
in dovoljuje take naložbe na svojem ozemlju v skladu s svojimi 
zakoni in predpisi. 

2. Vsaka pogodbenica priznava na svojem ozemlju naložbam 
vlagateljev druge pogodbenice pošteno in pravično obravnavo 
ter popolno in trajno zaščito in varnost. V nobenem primeru 
pogodbenica ne sme obravnavati teh naložb manj ugodno, 
kot to zahteva mednarodno pravo. 

3. Nobena pogodbenica na svojem ozemlju ne sprejema 
neupravičenih, samovoljnih ali diskriminacijskih ukrepov, s 
katerimi bi kakor koli škodovala upravljanju, vzdrževanju, 
uporabi, uživanju naložb vlagateljev druge pogodbenice ali 
razpolaganju z njimi. 

4. V skladu z zakoni in predpisi v zvezi z vstopom in bivanjem 
tujcev, se posameznikom, ki delajo za vlagatelja ene 
pogodbenice, kot tudi članom njihovega gospodinjstva dovoli 
vstop na ozemlje druge pogodbenice, bivanje in odhod s tega 
ozemlja zaradi izvajanja dejavnosti v zvezi z naložbami na 
ozemlju te druge pogodbenice. 

3. člen 
Nacionalna obravnava in obravnava 

po načelu države z največjimi ugodnostmi 

1. Naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice ali dohodki, povezani z njimi, so deležni 
obravnave, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo pogodbenica 
priznava naložbam in dohodkom svojih vlagateljev ali 
vlagateljev katere koli tretje države, kar je ugodnejše. 

2. Vlagateljem ene pogodbenice druga pogodbenica glede 
upravljanja, vzdrževanja, uporabe, uživanja naložb ali 
razpolaganja z njimi priznava obravnavo, ki ni manj ugodna 
od tiste, ki jo ta pogodbenica priznava svojim vlagateljem ali 
vlagateljem katere koli tretje države, kar je ugodnejše. 

3. Določb tega člena ni mogoče razlagati tako, da obvezujejo 
eno pogodbenico, da podeli vlagateljem druge pogodbenice 
kakršne koli prednostne obravnave ugodnosti ali privilegije 
na podlagi: 

a) kakršnega koli obstoječega ali prihodnjega 
prostotrgovinskega območja, carinske unije ali skupnega 
trga, katerih članica je ali lahko postane pogodbenica, in 

b) kakršnega koli mednarodnega sporazuma ali notranje 
zakonodaje, ki se v celoti ali v glavnem nanaša na 
obdavčenje. 

4. člen 
Razlastitev 

1. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice se na ozemlju 
druge pogodbenice ne smejo razlastiti, nacionalizirati ali se v 
zvezi z njimi sprejeti drugi ukrepi, ki imajo enak učinek kot 
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razlastitev ali nacionalizacija (v nadaljevanju "razlastitev"), 
razen če so v javnem interesu, na nediskriminacijski podlagi 
v skladu s pravilnim zakonskim postopkom in za takojšnjo, 
ustrezno in učinkovito nadomestilo. 

2. Tako nadomestilo je v višini poštene tržne vrednosti 
razlaščene naložbe tik pred razlastitvijo ali preden je 
nameravana razlastitev postala tako splošno znana, da je 
vplivala na vrednost naložbe (v nadaljevanju "datum 
vrednotenja"). 

3. Ta poštena tržna vrednost je na zahtevo vlagatelja izražena 
v prosto zamenljivi valuti na podlagi tržnega menjalnega tečaja, 
ki velja za to valuto na datum vrednotenja. Nadomestilo 
vključuje tudi obresti po komercialni obrestni meri, določeni 
na tržni podlagi od dneva razlastitve do dneva plačila. 

4. Vlagatelj, katerega naložbe so razlaščene, ima pravico 
zahtevati, da skladno z zakonodajo pogodbenice, ki razlastitev 
izvede, soden ali drug pristojen organ te pogodbenice takoj 
pregleda njegov primer in vrednotenje njegovih naložb v skladu 
z določbami tega člena. 

5. člen 
Nadomestilo za izgube 

Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih so nastale 
izgube zaradi vojne ali drugega oboroženega spopada, revolucije, 
narodne vstaje, izrednega stanja ali podobnih dogodkov na ozemlju 
druge pogodbenice, ta druga pogodbenica priznava glede 
ukrepov, ki jih sprejme v zvezi s takimi izgubami, vključno z 
nadomestilom, odškodnino in vzpostavitvijo prejšnjega stanja, 
nič manj ugodno obravnavo kot svojim vlagateljem ali vlagateljem 
katere koli tretje države. Vsako plačilo, opravljeno na podlagi tega 
člena, je prosto prenosljivo. 

,6. člen 
Prenosi 

1. Vsaka pogodbenica jamči vlagateljem druge pogodbenice 
prost prenos sredstev v zvezi z njihovimi naložbami in še 
zlasti, vendar ne izključno: 

a) začetnega kapitala in dodatnih prispevkov za vzdrževanje 
ali razvoj naložb; 

b) dohodkov; 

c) sredstev za odplačilo posojil v zvezi z naložbo; 

d) izkupiček od celotne ali delne prodaje ali likvidacije naložbe; 

e) kakršne koli odškodnine ali drugega plačila iz 4. in 5. 
člena tega sporazuma; 

f) zaslužkov in drugih prejemkov tujih državljanov, 
zaposlenih v zvezi z naložbo. 

2. Prenosi se opravijo po tržnem menjalnem tečaju, veljavnem 
na dan prenosa, za gotovinske posle v valuti prenosa. Če ni 
trga za tujo valuto, se uporablja najnovejši menjalni tečaj, ki je 
bil uporabljen pri naložbah v državo, ali najnovejši menjalni 
tečaj za pretvorbo valut v posebne pravice črpanja, kar je za 
vlagatelja ugodnejše. 

7. člen 
Subrogacija 

Če pogodbenica ali agencija, ki jo ta imenuje, opravi plačilo svojemu 
vlagatelju na podlagi jamstva, danega v zvezi z naložbo na ozemlju 
druge pogodbenice, potem ta druga pogodbenica, ne da bi 
posegala v pravice prve pogodbenice po 8. členu, prizna prenos 
vseh pravic in terjatev vlagatelja na prvo pogodbenico ali njeno 
agencijo, ki jih bo upravičena uresničevati na podlagi subrogacije 
v enakem obsegu kot oškodovana stranka. 

8. člen 
Spori med pogodbenicama 

1. Spori med pogodbenicama v zvezi z razlago in uporabo tega 
sporazuma se, kolikor je to le mogoče, rešujejo s pogajanji po 
diplomatski poti. 

2. Če takega spora ni mogoče rešiti v šestih (6) mesecih od 
dne, ko je ena ali druga pogodbenica zahtevala takšna 
pogajanja, se spor na zahtevo ene ali druge pogodbenice 
predloži arbitražnemu sodišču. 

3. Arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen primer 
na naslednji način. V dveh (2) mesecih po prejemu zahteve 
za arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega člana 
razsodišča. Ta dva člana nato izbereta državljana tretje 
države, ki se po odobritvi pogodbenic imenuje za predsednika 
razsodišča. Predsednik se imenuje v treh (3) mesecih od 
dne, ko sta bila imenovana druga dva člana. 

4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih 
v tretjem odstavku tega člena, lahko ena ali druga 
pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, povabi predsednika 
Meddržavnega sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če 
je predsednik državljan ene od pogodbenic ali če iz kakršnega 
koli razloga ne more opraviti te naloge, se povabi 
podpredsednik sodišča, da opravi potrebna imenovanja. Če 
je podpredsednik sodišča državljan ene od pogodbenic ali iz 
kakršnega koli razloga ne more opraviti te naloge, se povabi 
po funkciji naslednji najstarejši član Meddržavnega sodišča, 
ki ni državljan ene od pogodbenic, da opravi potrebna 
imenovanja. 

5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Odločitve sodišča 
so za pogodbenici dokončne in zavezujoče. Vsaka 
pogodbenica krije stroške svojega člana in svojih 
predstavnikov v arbitražnem postopku. Pogodbenici krijeta 
stroške za predsednika in vse druge stroške v enakih delih. 
Razsodišče lahko sprejme drugačno odločitev o delitvi 
stroškov. Glede vseh drugih zadev razsodišče samo določi 
svoj poslovnik. 

9. člen 
Spori med vlagateljem in pogodbenico 

1. Kakršen koli spor v zvezi z naložbo med vlagateljem ene 
pogodbenice in drugo pogodbenico se, če je le mogoče, rešuje 
po mirni poti. 

2. Vsaka pogodbenica s tem soglaša, da bo v spravni postopek 
ali arbitražo Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih 
sporov (ICSID), ki je bil ustanovljen v skladu z VVashingtonsko 
konvencijo z dne 18. marca 1965 o reševanju investicijskih 
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sporov med državami in državljani drugih držav, predložila 
vsak spor, ki se ni rešil v šestih mesecih od datuma, ko ga je 
katera koli stranka sprožila. Če imata stranki v sporu različna 
mnenja o tem, ali je za rešitev spora primernejši spravni 
postopek ali arbitraža, ima pravico do izbire vlagatelj. Spor se 
prav tako lahko po izbiri vlagatelja predloži v reševanje z 
zavezujočo arbitražo ad hoc arbitražnemu sodišču, 
ustanovljenemu v skladu z Arbitražnimi pravili Komisije 
Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo 
(UNCITRAL). 

3. Za namen tega člena in v skladu s točko b) drugega odstavka 
25. člena omenjene VVashingtonske konvencije se vsaka 
pravna oseba, ki je ustanovljena v skladu z zakonodajo ene 
pogodbenice in je bila pred nastankom spora pod nadzorom 
vlagatelja druge pogodbenice, obravnava kot pravna oseba 
druge pogodbenice. 

Imenovanja v skladu z Arbitražnimi pravili UNCITRAL opravi 
predsednik, podpredsednik ali naslednji po funkciji najstarejši 
sodnik Meddržavnega sodišča, ki ni državljan ene od 
pogodbenic. Tretji član razsodišča ne sme biti državljan 
nobene pogodbenice. 

4. Kakršna koli arbitraža po Arbitražnih pravilih UNCITRAL 
poteka v državi, ki je pogodbenica Konvencije Združenih 
narodov o priznavanju in uveljavljanju tujih arbitražnih odločb, 
podpisane v New Yorku 10. junija 1958. 

5. S pristankom obeh pogodbenic iz drugega odstavka in z 
vlagateljevo predložitvijo spora v skladu z omenjenimi odstavki 
so izpolnjene zahteve: 

a) II. poglavja VVashingtonske konvencije (pristojnost cen- 
tra) in dodatnih predpisov za pisno soglasje strank v 
sporu; 

b) 1. člena Arbitražnih pravil UNCITRAL za pisni dogovor 
pogodbenih strank o predložitvi spora v arbitražo in 

c) 2. člena Konvencije Združenih narodov o priznavanju in 
uveljavljanju tujih arbitražnih odločb, podpisane v New 
Yorku 10. junija 1958, za "pisni dogovor". 

6. Vsaka arbitražna odločba, izdana v skladu s tem členom, je 
dokončna in zavezujoča za obe stranki v sporu. Vsaka 
pogodbenica nemudoma uveljavi določbe takšne odločbe in 
poskrbi za njeno izvršitev na svojem ozemlju. 

7. V nobenem postopku, v katerem se obravnava spor o naložbi, 
pogodbenica niti v svojo obrambo niti z namenom vložitve 
protizahtevka ali zahtevka po poravnavi ali iz kakršnega koli 
drugega razloga ne bo uveljavljala, da je bila odškodnina ali 
drugo nadomestilo za vso ali del domnevne škode prejeto na 
podlagi zavarovalne ali jamstvene pogodbe, pri čemer si 
pogodbenici zagotavljata, da se lahko zahteva dokazilo, da 
stranka, ki plača odškodnino soglaša s tem, da vlagatelj 
uveljavlja pravico do odškodnine. 

10. člen 
Uporaba drugih predpisov 

Če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obveznosti 
po mednarodnem pravu, ki že obstajajo ali bodo vzpostavljene po 

začetku veljavnosti tega sporazuma poleg tega sporazuma 
vsebovale splošna ali posebna pravila, ki bi naložbam vlagateljev 
iz druge države pogodbenice zagotavljala ugodnejšo obravnavo, 
kot jo predvideva ta sporazum, bodo te določbe v obsegu, v 
katerem so ugodnejše, prevladale nad tem sporazumom. 

11. člen 
Uporaba sporazuma 

1. Ta sporazum se uporablja za vse naložbe, ne glede na to ali 
so bile izvedene pred začetkom njegove veljavnosti ali po 
njem, vendar pa se ne uporablja za noben spor v zvezi z 
naložbo, ki se je začel pred začetkom njegove veljavnosti, 
niti za noben zahtevek v zvezi z naložbo, ki je bil poravnan 
pred začetkom njegove veljavnosti. 

2. Vlagatelji iz 1. člena 3 c) odstavka ne smejo vložiti zahtevka 
na podlagi tega sporazuma, če so bile v zvezi z isto zadevo 
že uporabljene določbe drugega sporazuma o zaščiti naložb. 

12. člen 
Posvetovanja 

Predstavniki pogodbenic se, kadar koli je potrebno, posvetujejo o 
kakršni koli zadevi v zvezi z uresničevanjem tega sporazuma. 
Posvetovanja so na predlog ene ali druge pogodbenice v kraju in 
ob času, za katera se dogovorita po diplomatski poti. 

13. člen 
Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved 

1. Pogodbenici se uradno obvestita, ko so izpolnjene 
notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti tega 
sporazuma. Sporazum začne veljati prvi dan po prejemu 
zadnjega uradnega obvestila. 

2. Sporazum velja za začetno obdobje petnajstih (15) let in se 
šteje za obnovljenega pod istimi pogoji za nadaljnjih petnajst 
(15) let in tako naprej, razen če dvanajst (12) mesecev pred 
iztekom njegove veljavnosti ena pogodbenica pisno ne obvesti 
druge pogodbenice o svoji nameri, da ga odpoveduje. 

3. Za naložbe, izvedene pred datumom prenehanja veljavnosti 
tega sporazuma, veljajo določbe členov od 1. do 12. še 
nadaljnjih petnajst (15) let od dneva prenehanja veljavnosti 
tega sporazuma. 

Da bi to potrdila, sta za to pravilno pooblaščena predstavnika 
podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Stockholmu dne 05. oktobra 1999 v 
slovenskem, švedskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Kraljevine Švedske 

dr. Marjan Senjur, i.r. Leif Pagrotsky, l.r. 

7. december 2000 29 poročevalec, št. 97 



PROTOKOL 

Ob podpisu sporazuma o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb 
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Švedske so se 
pooblaščeni podpisniki sporazumeli tudi o naslednjih določbah, ki 
so sestavni del tega sporazuma: 

V zvezi s 1. členom odstavka 3 c) tega sporazuma: 

Nadzor pravne osebe pomeni dejanski nadzor, ki se ugotovi po 
proučitvi dejanskih okoliščin za vsak primer posebej. Pri vsakem 
takšnem proučevanju je treba upoštevati vse pomembne 
dejavnike, vključno: 

a) z vlagateljevim finančnim upravičenjem, vključno s kapitalsko 
udeležbo v pravni osebi; 

b) s sposobnostjo vlagatelja, da bistveno vpliva na upravljanje 
in delovanje pravne osebe; in 

c) sposobnostjo vlagatelja, da bistveno vpliva na izbiro članov 
upravnega odbora ali katerega koli drugega upravnega 
organa. 

Če obstaja dvom o tem, ali vlagatelj neposredno ali posredno 
nadzoruje pravno osebo, mora vlagatelj, ki trdi, da tak nadzor 
obstaja, to tudi sam dokazati. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Stockholmu dne 05. oktobra 1999 v 
slovenskem, švedskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Kraljevine Švedske 

dr. Marjan Senjur, l.r. Leif Pagrotsky, l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma s protokolom skrbi Ministrstvo za Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
ekonomske odnose in razvoj. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine 
Švedske o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb s protokolom, 
ki ga je za Vlado Republike Slovenije podpisal minister za 
ekonomske odnose in razvoj, gospod dr. Marjan Senjur, za Vlado 
Kraljevine Švedske pa minister za trgovino, gospod Leif Pagrotsky, 
je bil podpisan v Stockholmu, 5. oktobra 1999 v slovenskem, 
švedskem in angleškem jeziku. 

Sporazum o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb je 
recipročen, bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom 
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja naložb in zagotavljanja 
pravne varnosti naložb vlagateljev obeh pogodbenic. 

V sporazumu je določen tretma naložb, pri čemer je dopustnost 
vlaganja tujega kapitala odvisna od zakonodaje pogodbenic, na 
čigar teritoriju je naložba izvršena, medtem ko je tretma že izvršenih 
naložb v post-investicijski dobi enak tretmaju, ki ga pogodbenici 
vsaka na svojem teritoriju zagotavljata domačim naložbam, 
oziroma po načelu največjih ugodnosti naložbam iz tretjih držav. 

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze 
pogodbenic, kot so zagotavljanje transfera vloženega kapitala in 
dohodkov v zvezi z naložbo, izračunavanje in izplačilo odškodnine 
v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma drugih ukrepov, 
ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev reševanja sporov. 
Poleg običajnega načina reševanja sporov med pogodbenicama, 

je predvideno tudi reševanje sporov med vlagateljem ene 
pogodbenice direktno z drugo pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za dobo petnajst let in se tiho podaljšuje za 
nadaljnja petnajstletna obdobja, razen če ga najmanj dvanajst 
mesecev pred iztekom njegove veljavnosti katera od pogodbenic 
pisno ne odpove. Če bo sporazum prenehal veljati iz razlogov in 
na način kot je predvideno s sporazumom, bodo določbe 
sporazuma veljale še nadaljnjih petnajst let po datumu njegove 
prekinitve za naložbe, ki so bile izvršene pred prenehanjem 
veljavnosti sporazuma. 

Sporazum o spodbujanju in zaščiti naložb ratificira Državni zbor 
Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah. 

Z dnem začetka veljavnosti ta sporazum razveljavlja in 
nadomešča Sporazum o vzajemnem varstvu investicij, ki sta ga 
10. novembra 1978 v Beogradu podpisali Vlada Kraljevine Švedske 
in Vlada Socialistične federativne republike Jugoslavije. 

Za izvajanje Sporazuma ni pdtrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 

Sporazum je v skladu s predpisi Evropskih skupnosti. 

I 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 VARSTVU 

ZAHTEVKOV DELAVCEV V PRIMERU 

INSOLVENTNOSTI NJIHOVEGA 

DELODAJALCA 

(KONVENCIJA ILO ŠT. 173) 

- EPA 35 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 907-07/98-11 
Ljubljana, 16.11.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 24. seji dne 16. novembra 
2000 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
VARSTVU ZAHTEVKOV DELAVCEV V PRIMERU 
INSOLVENTNOSTI NJIHOVEGA DELODAJALCA 
(KONVENCIJA ILO ŠT. 173), 

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

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

Alojz Peterle, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Miha Brejc, minister za delo, družino in socialne zadeve, 

Mitja Drobnič, državni sekretar v Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve, 

- mag. Renata Cvelbar Bek, državna podsekretarka v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

1. člen 

Ratificira se konvencija Mednarodne organizacije dela št. 173 o 
varstvu zahtevkov delavcev v primeru insolventnosti njihovega 
delodajalca (Konvencija ILO št. 173), sprejeta v Ženevi 23. junija 
1992. 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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Konvencija št. 173 2. člen 

KONVENCIJA O VARSTVU 
ZAHTEVKOV DELAVCEV V PRIMERU 
INSOLVENTNOSTI NJIHOVEGA 

DELODAJALCA 

Generalna konferenca Mednarodne organizacije dela, 

ki jo je v Ženevi sklical Administrativni svet Mednarodnega urada 
za delo in se je 3. junija 1992 sestala na svojem 79. zasedanju, 

je poudarila pomen varstva zahtevkov delavcev v primeru 
insolventnosti njihovega delodajalca ter opozorila na s tem 
povezane določbe 11. člena Konvencije o varstvu plač, 1949, in 
11. člena Konvencije o odškodnini z nesreče pri delu, 1925, in 

upoštevala, da se od sprejema Konvencije o varstvu plač, 1949, 
daje vse večji poudarek sanaciji insolventnih podjetij in da bi bilo 
zaradi socialnih in gospodarskih posledic insolventnosti treba 
storiti vse, kadar je mogoče sanirati podjetje in ohraniti delovna 
mesta, in 

upoštevala, da je bil od sprejema prej omenjenih standardov 
dosežen bistven napredek v zakonodaji in praksi številnih članic, 
kar je izboljšalo varstvo zahtevkov delavcev v primeru 
insolventnosti njihovega delodajalca, ter upoštevala, da bi bilo 
primerno, da konferenca sprejme nove standarde za zahtevke 
delavcev, in 

sklenila, da sprejme nekatere predloge za varstvo zahtevkov 
delavcev v primeru insolventnosti njihovega delodajalca, kar je 
četrta točka dnevnega reda zasedanja, ter 

določila, da so ti predlogi v obliki mednarodne konvencije, 

sprejema triindvajsetega junija tisoč devetsto dvaindevetdeset to 
konvencijo, ki se imenuje Konvencija o varstvu zahtevkov 
delavcev v primeru insolventnosti delodajalca, 1992. 

I. DEL SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

1. V tej konvenciji pomeni izraz »insolventnost« stanja, zaradi 
katerih se v skladu z notranjo zakonodajo in prakso začnejo 
postopki za kolektivno poravnavo .obveznosti do 
delodajalčevih upnikov iz premoženja delodajalca. 

2. Po tej konvenciji lahko vsaka članica izraz »insolventnost« 
razširi še na druga stanja, ko zahtevkov delavcev ni mogoče 
izpolnjevati zaradi finančnega položaja delodajalca, na primer, 
kadar se vrednost delodajalčevega premoženja spozna za 
nezadostno za utemeljenost začetka postopka za 
insolventnost. 

3. Obseg, do katerega veljajo za delodajalčevo premoženje 
postopki iz prvega odstavka zgoraj, se določi z notranjimi 
zakoni, predpisi in prakso. 

Določbe te konvencije se uresničujejo z zakoni ali predpisi ali na 
kakršen koli drug način, ki je v skladu z notranjo prakso. 

3. člen 

1. Članica, ki ratificira to konvencijo, mora sprejeti bodisi 
obveznosti iz II. dela, ki zagotavlja varstvo zahtevkov delavcev 
s prednostno pravico, bodisi obveznosti iz III. dela, ki 
zagotavlja varstvo zahtevkov delavcev z jamstveno ustanovo, 
bodisi obveznosti iz obeh delov. Izbiro sprejetih obveznosti je 
treba navesti v izjavi ob ratifikaciji. 

2. Članica, ki je sprva sprejela le obveznosti iz II. ali III. dela te 
konvencije, lahko kasneje z izjavo, poslano generalnemu 
direktorju Mednarodnega urada za delo, razširi sprejete 
obveznosti še na drugi del. 

3. Članica, ki sprejme obveznosti iz obeh delov te konvencije, 
lahko po posvetu z najbolj reprezentativnimi organizacijami 
delodajalcev in delavcev omeji uporabo III. dela na določene 
kategorije delavcev in določene gospodarske panoge. Te 
omejitve je treba posebej navesti v izjavi o sprejetju. 

4. Članica, ki je omejila svoje obveznosti iz III. dela v skladu s 
tretjim odstavkom zgoraj, mora v prvem poročilu, ki ga predloži 
po 22. členu Ustave Mednarodne organizacije dela, navesti 
razloge za omejitve. V kasnejših poročilih mora dati informacije 
o kakršni koli razširitvi varstva iz III. dela te konvencije na 
druge kategorije delavcev ali druge gospodarske panoge. 

5. Članica, ki je sprejela obveznosti iz II. dela in III. dela te 
konvencije, lahko po posvetu z najbolj reprezentativnimi 
organizacijami delodajalcev in delavcev izloči iz uporabe tiste 
zahteve II. dela, ko so zavarovane po III. delu. 

6. Ko članica sprejme obveznosti iz II. dela te konvencije, zanjo 
ipso iure prenehajo obveznosti po 11. členu Konvencije o 
varstvu plač, 1949. 

7. Članica, ki je sprejela le obveznosti iz III. dela te konvencije, 
lahko preneha izpolnjevati obveznosti po 11. členu Konvencije 
o varstvu plač, 1949, glede tistih zahtevkov, ki so zavarovani 
po III. delu, in izjavo o tem pošlje generalnemu direktorju 
Mednarodnega urada za delo. 

4. člen 

1. Ta konvencija velja za vse delavce in za vse gospodarske 
panoge, upoštevaje izjeme, predvidene v drugem odstavku 
spodaj, in kakršne koli omejitve, določene v skladu s tretjim 
odstavkom 3. člena. 

2. Pristojni organ lahko po posvetu z najbolj reprezentativnimi 
organizacijami delodajalcev in delavcev izloči iz II. ali III. dela 
ali iz obeh delov te konvencije določene kategorije delavcev, 
predvsem javne uslužbence, zaradi posebne narave 
njihovega delovnega razmerja ali zaradi drugih vrst jamstev, 
ki jim omogočajo enakovredno varstvo, kot je zagotovljeno 
po tej konvenciji. 
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3. Članica, ki uporabi izjeme, predvidene v drugem odstavku 
zgoraj, mora v svojih poročilih po 22. členu Ustave 
Mednarodne organizacije dela sporočiti podatke o takšnih 
izjemah in jih utemeljiti 

III. DEL VARSTVO ZAHTEVKOV DELAVCEV Z 
JAMSTVENO USTANOVO 

SPLOŠNA NAČELA 

II. DEL VARSTVO ZAHTEVKOV DELAVCEV S 
PREDNOSTNO PRAVICO 

ZAVAROVANI ZAHTEVKI 

9. člen 

Kadar delodajalec zaradi svoje insolventnosti plačila ni sposoben 
poravnati sam, se plačilo zahtevkov delavcev, ki jih imajo do 
svojega delodajalca in ki izhajajo iz njihove zaposlitve, zagotovi s 
posredovanjem jamstvene ustanove. 

5. člen 

V primeru delodajalčeve insolventnosti je treba zahtevke 
delavcev, ki izhajajo iz njihove zaposlitve, zavarovati s prednostno 
pravico, tako da se izplačajo iz premoženja insolventnega 
delodajalca, še preden se izplačajo deleži upnikom brez 
prednostne pravice. 

6. člen 

Prednostna pravica zajema vsaj: 
(a) zahtevke delavcev za izplačilo plač za predpisano obdobje, 

ki ne sme biti krajše od zadnjih treh mesecev pred 
insolventnostjo delodajalca ali pred prenehanjem zaposlitve; 

(b) zahtevke delavcev za plačilo za dopust, ki izhajajo iz dela, 
opravljenega med letom, v katerem je prišlo do insolventnosti 
ali prenehanja zaposlitve, in v preteklem letu; 

(c) zahtevke delavcev za denama nadomestila za druge oblike 
plačane odsotnosti v predpisanem obdobju, ki ne sme biti 
krajše od zadnjih treh mesecev pred insolventnostjo 
delodajalca ali pred prenehanjem zaposlitve; 

(d) izplačilo odpravnine delavcem ob prenehanju njihove 
zaposlitve. 

OMEJITVE 

7. člen 

1. Z notranjimi zakoni in predpisi se lahko omeji varstvo 
zahtevkov delavcev s prednostno pravico na predpisano 
višino, ki ne sme biti nižja od socialno sprejemljive ravni. 

2. Kadar je prednostna pravica za zahtevke delavcev tako 
omejena, se mora njena višina po potrebi usklajevati, da bi 
ohranila svojo vrednost. 

STOPNJA PREDNOSTNE PRAVICE 

10. člen 

Pri izvajanju tega dela konvencije lahko članica po posvetu z 
najbolj reprezentativnimi organizacijami delodajalcev in delavcev 
sprejme ustrezne ukrepe za preprečitev možnih zlorab. 

11. člen 

1. Organiziranje, vodenje, delovanje in financiranje jamstvenih 
ustanov za plače je treba določiti v skladu z 2. členom. 

2. Prejšnji odstavek ne preprečuje članicam, da glede na svoje 
posebne značilnosti in potrebe dovolijo zavarovalnicam, da 
zagotovijo varstvo, omenjeno v 9. členu, pod pogojem, da 
dajejo zadostno jamstvo. 

ZAHTEVKI, KI JIH VARUJE JAMSTVENA USTANOVA 

12. člen 

Zahtevki delavcev, ki so varovani na podlagi tega dela konvencije, 
vključujejo vsaj: 
(a) zahtevke delavcev za izplačilo plač za predpisano obdobje, 

ki ne sme biti krajše od zadnjih osmih tednov pred 
insolventnostjo delodajalca ali pred prenehanjem zaposlitve; 

(b) zahtevke delavcev za plačilo za dopust, ki izhajajo iz dela, 
opravljenega v predpisanem obdobju, ki ne sme biti krajše od 
zadnjih šestih mesecev pred insolventnostjo delodajalca ali 
prenehanjem zaposlitve; 

(c) zahtevke delavcev za denama nadomestila za druge oblike 
plačane odsotnosti v predpisanem obdobju, ki ne sme biti 
krajše od zadnjih osmih tednov pred insolventnostjo 
delodajalca ali pred prenehanjem zaposlitve; 

(d) izplačilo odpravnine delavcem ob prenehanju njihove 
zaposlitve. 

13. člen 

8. člen 

1. Z notranjimi zakoni in predpisi se mora zahtevkom delavcev 
določiti višja stopnja prednostne pravice kakor večini drugim 
prednostnim zahtevkom, še zlasti zahtevkom države in 
sistema socialne varnosti. 

1. Zahtevki, ki so varovani na podlagi tega dela konvencije, se 
lahko omejijo na predpisano višino, ki ne sme biti nižja od 
socialno sprejemljive ravni. 

2. Kadar so zahtevki tako omejeni, se mora predpisana višina 
po potrebi usklajevati, da bi ohranila svoje vrednosti. 

2. Kadar pa so zahtevki delavcev varovani z jamstveno 
ustanovo v skladu s III. delom te konvencije, se sme tako 
varovanim zahtevkom določiti nižja stopnja prednostne 
pravice kakor zahtevkom države in sistema socialne varnosti. 
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KONČNE DOLOČBE 

14. člen 

Ta konvencija spreminja Konvencijo o varstvu plač, 1949, v 
obsegu, določenem v šestem in sedmem odstavku 3. člena zgoraj, 
vendar je ta konvencija še na voljo za ratifikacijo. 

15. člen 

Listine o ratifikaciji te konvencije se pošljejo generalnemu direktorju 
Mednarodnega urada za delo v registracijo. 

16. člen 

1. Ta konvencija zavezuje samo tiste članice Mednarodne 
organizacije dela, katerih registracije so registrirane pri 
generalnem direktorju. 

2. Veljati začne dvanajst mesecev po dnevu, ko sta bili pri 
generalnem direktorju registrirani ratifikaciji dveh članic. , 

3. Nato začne ta konvencija veljati za vsako članico dvanajst 
mesecev po dnevu, ko je bila ratifikacija registrirana. 

17. člen 

1. Članica, ki je ratificirala to konvencijo, jo lahko odpove po 
preteku desetih let po dnevu, ko je prvič začela veljati, z 
aktom, ki ga pošlje v registracijo generalnemu direktorju 
Mednarodnega urada za delo. Taka odpoved začne učinkovati 
šele eno leto po dnevu, ko je bila registrirana. 

2. Vsaka članica, ki je ratificirala to konvencijo in v enem letu po 
izteku desetletnega obdobja iz prejšnjega odstavka ne uveljavi 
pravice do odpovedi po tem členu, ostane zavezana za 
naslednje desetletno obdobje, potem pa jo lahko pod pogoji iz 
tega člena odpove po izteku vsakega desetletnega obdobja. 

18. člen 

1. Generalni direktor Mednarodnega urada za delo uradno 
obvesti vse članice Mednarodne organizacije dela o registraciji 
vseh ratifikacij in odpovedi, ki so mu jih poslale članice 
organizacije. 

2. Ko generalni direktor uradno obvesti članice organizacije o 
registraciji druge ratifikacije, ki mu je bila poslana, jih opozori 
na datum začetka veljavnosti te konvencije. 

19. člen 

Generalni direktor Mednarodnega urada za delo sporoči 
generalnemu sekretarju Združenih narodov vse podatke o vseh 
ratifikacijah in odpovedih, ki jih je registriral v skladu z določbami 
prejšnjih členov, zaradi registracije v skladu s 102. členom 
Ustanovne listine Združenih narodov. 

20. člen 

Administrativni svet Mednarodnega urada za delo predloži 
Generalni konferenci poročilo o uporabi te konvencije, kadar koli 
meni, da je to potrebno, in prouči, ali je primerno na dnevni red 
konference uvrstiti vprašanje njene celotne ali delne spremembe. 

21. člen 

1. Če konferenca sprejme novo konvencijo, ki to konvencijo v 
celoti ali delno spreminja, in če z novo konvencijo ni drugače 
določeno, 

(a) nova spremenjena konvencija, ki jo ratificirajo posamezne 
članice, povzroči ipso iure takojšnjo odpoved te konvencije 
ne glede na določbe 17. člena zgoraj, če in ko nova 
spremenjena konvencija začne veljati; 

(b) od dneva, ko začne veljati nova spremenjena konvencija, 
ta konvencija članicam ni več na voljo za ratifikacijo. 

2. Ta konvencija vsekakor še naprej velja v svoji sedanji obliki 
in vsebini za tiste članice, ki so jo ratificirale, niso pa ratificirale 
spremenjene konvencije. 

22. člen 

Angleška in francoska različica besedila te konvencije sta enako 
verodostojni. 
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3. člen 5. člen 

V skladu s prvim odstavkom 3. člena Konvencije sprejema 
Republika Slovenija obveznosti iz III. dela Konvencije, ki 
zagotavljajo varstvo zahtevkov delavcev z jamstveno ustanovo. 

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

4. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve. 

OBRAZLOŽITEV 

Konvencija št. 173 o varstvu zahtevkov delavcev v primeru 
insolventnosti njihovega delodajalca je bila sprejeta v Ženevi na 
79. rednem zasedanju Mednarodne konference dela, 23.6.1992. 
U skladu s 16. členom je Konvencija začela veljati 8.2.1995. 

Insolventnost delodajalca praviloma povzroči izgubo mesečnih 
prejemkov delavcev in ogrozi njihovo zaposlitev, obenem pa 
napoveduje povečanje priliva brezposelnih na trg delovne sile. 
Prizadetost delavca v primeru insolventnosti delodajalca je v 
primerjavi z drugimi upniki nedvomno večja, saj je pogosto ogrožen 
njegov edini vir preživljanja. Zaščita zahtevkov delavcev ima v 
teh primerih velik vpliv na njihovo socialno varnost. 

Socialni partnerji so zahtevo po ratifikaciji Konvencije zapisali v 
Socialni sporazum za leto 1996, kar je privedlo do predloga za 
njeno ratifikacijo. 

Insolventnost v konvenciji pomeni stanja, zaradi katerih se v 
skladu z notranjo zakonodajo in prakso začnejo postopki za 
kolektivno poravnavo obveznosti do delodajalčevih upnikov iz 
premoženja delodajalca. Izraz pa je mogoče razširiti tudi na druga 
stanja, ko zahtevkov delavcev ni mogoče izpolnjevati zaradi 
finančnega položaja delodajalca. 

Konvencija varuje zahtevke delavcev preko prednostne pravice 
delavčevih zahtevkov ali preko jamstvene ustanove. Država, ki 
konvencijo ratificira mora sprejeti vsaj eno izmed zgoraj omenjenih 
obveznosti. Slovenija prevzema le obveznost iz III. dela konvencije 
- varstvo zahtevkov delavcev z jamstveno ustanovo. Tretji del 
določa, da kadar delodajalec zaradi insolventnosti plačila ni 
sposoben poravnati sam, se plačilo zahtevkov delavcev do 
delodajalca zagotovijo s posredovanjem jamstvene ustanove. 
Zahtevki delavcev, ki so varovani, vključujejo vsaj zahtevke 
delavcev za plačilo plač, zahtevke delavcev za plačilo dopusta, 
zahtevke delavcev za denarna nadomestila za druge oblike 
plačane odsotnosti ter izplačilo odpravnine. Zahtevki se lahko 
omejijo na predpisano višino, ki ne sme biti nižja od socialno 
sprejemljive ravni. 

Zaradi pristopa ter izvajanja Konvencije ne bo potrebno spremeniti 
ali sprejeti novih predpisov. 

Izvajanje Konvencije ne bo povzročilo novih finančnih obveznosti. 
Njeno izvajanje bo zagotovljeno v okviru rednega dela Ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve. 

Konvencijo ratificira Državni zbor RS na podlagi drugega odstavka 
63. člena Zakona o zunanjih zadevah. 
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Poročilo o 

IZVAJANJU SANACIJSKEGA 

PROGRAMA SLOVENSKIH ŽELEZARN 

0.D. 1998 - 2000 V OBDOBJU 

1. DO VI. 2000 

- EPA 42 - III 

Številka: 428-01/98-9 
Ljubljana, 29.11.2000 

Vlada Republike Slovenije se je na 26. seji dne 29.11.2000 
seznanila s: 

- POROČILOM O IZVAJANJU SANACIJSKEGA PROGRAMA 
SLOVENSKIH ŽELEZARN D.D. 1998 - 2000 V OBDOBJU I. 
DO VI. 2000, 

ki ga pošilja na podlagi 20. člena Zakona o privatizaciji 
Slovenskih železarn d.d. (Uradni list RS, št. 13/98) 

Hkrati pošilja tudi mnenje in sklepe, ki jih je Vlada Republike 
Slovenije sprejela ob obravnavi navedenega poročila. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala: 

- minister za gospodarske dejavnosti, 
- državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti. 
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Poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn, d. d. v obdobju I.-VI. 2000 

1. NAMEN POROČILA 

Namen Poročila o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn, d.d. Vladi 
Republike Slovenije je opredeljen v 19. členu Zakona o privatizaciji Slovenskih 
železarn d.d. (Ur.l. RS 13/98), ki določa, daje sprejeto pozitivno mnenje Vlade RS o 
izvajanju Sanacijskega programa sistema Slovenskih železarn d.d. za obdobje 1998 - 
2000 pogoj za izvedbo dokapitalizacije po tem Zakonu. 20. člen istega Zakona pa 
določa, da je Vlada RS dolžna o poteku sanacije in privatizacije Slovenskih železarn 
d.d. ter o namenski porabi sredstev privatizacije najmanj šestmesečno poročati 
Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Vsebinska aktualnost Poročila za Vlado RS je v spremljanju sanacijskih procesov v 
sistemu Slovenskih železarn in presoji njene uspešnosti kot tudi v oceni napredovanja 
privatizacijskih procesov v skladu z Zakonom o privatizaciji in Programom 
privatizacije kot izvedbenim aktom privatizacije. 

Izvajanje Sanacijskega programa Slovenskih železarn za obdobje 1998-2000 in 
Program prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji za obdobje 2000-2004, ki je v 
postopku verifikacije s strani Evropske skupnosti, sta osnovi za dokončno sanacijo, 
prestrukturiranje in privatizacijo sistema Slovenskih železarn s poudarkom na jedrnih 
družbah sistema. 

2. UVOD 

Uprava Slovenskih železarn, d.d. ugotavlja, da poteka izvajanje sanacijskega 
programa v skladu s predvidevanji, zlasti v poslovanju jedrnih družb rezultati 
odstopajo od predvidenih v pozitivno smer, zato predlaga Ministrstvu za gospodarske 
dejavnosti, da Poročilo predloži v obravnavo in nadaljnjo uporabo Vladi in 
Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Osnovne ugotovitve o poslovanju Slovenskih železarn v I.polletju leta 2000 so: 

• da se nadaljujejo pozitivne tendence v poslovanju Slovenskih železarn iz leta 
1999 in doseganje ciljev Programa sanacije tudi v letu 2000; 

• da se program privatizacije družb Slovenskih železarn d.d. nadaljuje, saj so bile 
do izteka I.polletja leta 2000 privatizirane družbe Jeklo Štore, ITRO Štore, Valji 
Štore, TIO Pnevmatika Lesce, v zaključni fazi pa sta privatizaciji družbe 
Armature Muta in Tovil Ljubljana; 

• da se je namenska dodelitev in poraba sredstev sanacije zaključila v letu 1999, s 
tem da se je del teh sredstev (l mlrd SIT) v skladu s sklepi Vlade Republike 
Slovenije porabil v letu 1999 za poplačilo obresti na obveznice Slovenskih 
železarn in bodo vrnjene Slovenskim železarnam v začetku leta 2001; 
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Poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn, d d. v obdobju I.-VI. 2000 

3. POSLOVANJE DRUŽB SISTEMA SLOVENSKIH ŽELEZARN 

3.1. Poslovanje proizvodnih družb 

3.1.1 Poslovanje jedrnih družb 

Znotraj proizvodnih družb točimo družbe poslovnega jedra, ki ga tvorita obe 
metalurški družbi Acroni Jesenice in Metal Ravne ter obe glavni predelovalni družbi 
Stroji in tehnološka oprema Ravne ter Noži Ravne. 

400.000 

350.000 

PROIZVODNJA ODUTEGA JEKLA V LETIH 
1998-2000 

(Acroni, Metal) 

ianac. >993 raal 1996 sanac 1999 reel 1999 sanac. 2000ocana 2000* mal l- 
VI 2000 

I Proizvodnja odlitega jekla (t) -Proizv.odlitega jekla (t)/zaposl. 

Proizvodnja odlitega jekla je v prvem polletju leta 2000 večja od planirane za 11%, 
ob izločitvi prodane družbe Jeklo Štore, pa je preseganje plana evidentno tudi v 
preteklih dveh letih. 

Prodaja jedrnih družb v prvih šestih mesecih leta 2000 presega planirano za 15% 
nominalno, gledano v valuti pa 6%, upoštevajoč planirano in dejansko valutno 
razmerje med nemško marko in tolarjem. 

. i 
V obravnavanem sanacijskem obdobju se je spremenila tudi struktura prodajnih trgov. 
Razmerje med domačim in tujim trgom je bilo za leto 2000 planirano 26 : 74, 
dejansko realizirano pa 31 : 69. 
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Poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn, d d. v obdobju l.-Vl. 2000 

Tabela 1: Prodaja jedrnih družb 
v 000 SIT 

PRODAJA 
ZAP. 
ŠT. 

OPIS REAL SANACIJA REAL INDEKS 
1.-VIJ99 2000 I.-VIJ2000 na san. real 

00/99 

L METALURGIJA IS. 02Z 366 21.790.634 24.946.220 114 138 
1. ACRONI Jesenice 
2. METAL Ravne 

11.775.419 
6.246.947 

14.849.744 
6.940.890 

17.487.648 
7.458.572 

118 
107 

149 
119 

II. REPROVERJGA 4.278.090 4.235.186 4.886.249 115 114 
3. STO Ravne 
4. Noži Ravne 

3.559.587 
718.503 

3.375.227 
859.959 

4.015.131 
871.118 

119 
101 

113 
121 

III. JEDRNE DRUŽBE 22.300.456 26.025.820 29.83Z469 115 134 

V primerjavi s preteklim letom so prodajni rezultati še ugodnejši kot v primerjavi s 
planiranimi v sanacijskem programu. Najbolj odstopata obe metalurški družbi, ki 
imata na svojem trgu visoko konjunkturo, nekoliko manj pa obe predelovalni družbi. 

Tabela 2: Rezultati poslovanja jedrnih družb 

ČISTI DOBIČEK (IZGUBA) 

OPIS l.-Vl. 1999 NAČRT 2000 SANACIJA 2000 l.-Vl.2000 

000 SIT % 000 SIT % 000 SIT % 000 SIT % 

I. METALURGIJA -451.555 -2,4 149.948 0,8 963 0,0 512.004 2,1 
1 
2 

A croni Jesenice 
Metal Ravne 

-504.525 
52.970 

-4.1 
0.8 

16.813 
133.135 

0.1 
1.9 

38.070 0,3 
-37.107 -0.5 

407.714 
104.290 

2.4 
1.4 

11. REPROVERIGA 3.860 0,1 99.134 2,2 85.890 2,0 61.301 1,2 

3 
4 

III. 

STO Ravne 
NOŽI Ravne 
JEDRNE 
PROIZVODNE 

-18.140 
22.000 

-447.695 

-0.5 
3.1 

-1,9 

60.096 
39.038 

249.082 

1.7 
4.8 

1,0 

42.048 1.2 
43.842 5.1 
86.853 0,3 

9.063 
52.238 

573.306 

0,2 
5.8 

1.9 

% predstavlja delež v kosmatem donosu 

Rezultati poslovanja jedrnih družb so v prvem polletju leta 2000 boljši od planiranih v 
sanacijskem in gospodarskem načrtu in boljši tudi od ustvarjenih v preteklem enakem 
obdobju. 
Dobiček, ki je bil planiran v višini 0,3% kosmatega donosa, je za 1.6 odstotnih točk 
višji in znaša 573 mio SIT, kar je 6,6 krat več kot je bilo planirano v sanaciji in za 1 
mia SLT boljše kot v enakem obdobju preteklega leta. 
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Poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn, d. d v obdobju l.-Vl. 2000 

POSLOVANJE JEDRNIH DRUŽB SŽ 
1998 - 2000 

sanac. 1998 mat. 1999 sanac. 1999 mal. 1999 sanac. 2000 ocena 2000~maI.l-VI.2000 

3 Vrednost proda/e (000 SIT) 
3 Izvoz (000 SIT) 
—čisti dobitek/Izguba (000 SIT) 

I Str.malerlala, en.stor. (000 SIT) 
-Dobtiek/lzguba iz poslovanjafOOO SIT) 

Družba SŽ Acroni Jesenice ima v letu 2000 na svojem programskem sklopu visoko 
konjunkturo, kar se odraža tudi v rezultatih, ki jih je družba dosegla v prvi polovici 
leta 2000: 

• za 3,3% večja proizvodnja odlitega jekla od načrtovane 
• za 9,8% večja prodaja od načrtovane v sanacijskem programu 
• izboljšan asortiment v smislu prehoda v višje cenovne razrede, saj 

predstavlja delež nerjavnih jekel že 23,3% celotne prodaje 
• čisti dobiček družbe je bil planiran v sanacijskem programu za leto 2000 v 

višini 38 mio SIT, dejansko dosežen je v višini 408 mio SIT, kar presega 
plan za več kot desetkrat. 

Konjunktura na trgu družbe SŽ Metal Ravne je nekoliko kasnila, zato so njihovi 
fizični rezultati nekoliko slabši, kar pa ne moremo trditi za poslovne rezultate, ki so 
boljši od planiranih v sanacijskem programu: 

• količinska prodaja je nižja za 7,3% od predvidene v sanacijskem programu 
• vrednostna prodaja je večja za 7,5% 
• dobiček iz poslovanja je večji za 61 % 
• čisti dobiček je bil realiziran v višini 104 mio SIT, planirana pa je bila 

izguba v višini 37 mio SIT 
• dodana vrednost na zaposlenega je višja od planirane za 16%. 

Družba SŽ Stroji in tehnološka oprema Ravne je v obdobju od spojitve družbe 
Stroji in STO v letu 1996, naredila velik korak v pozitivno smer, saj se je iz 
največjega izgubaša prelevila v družbo, ki posluje na pozitivni ničli. Še vedno pa je v 
družbi veliko pomanjkanje tekočih obratnih sredstev, nerešeni pa ostajajo odnosni z 
državo na področju namenske proizvodnje, katere kapacitete so zaradi zaostajanja 
državnih naročil nepolno zasedene Rezultati so v primerjavi s sanacijskim 
programom naslednji: 
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• družba je realizirala za 20,4% večjo količinsko prodajo kot je planirala 
• vrednostna prodaja je večja za 19% 
• dobiček iz poslovanja je sicer večji od planiranega za 26%, vendar pa je 

zaradi visokih finančnih stroškov celotni dobiček za 78% nižji od 
planiranega v sanaciji 

• dodana vrednost na zaposlenega znaša 33.751 DEM in je za 8% nižja od 
predvidene, vzrok pa je predvsem v večjem številu zaposlenih kot je bilo 
predvideno. 

Družba SŽ Noži Ravne posluje celotno obdobje pozitivno inje ena najboljših družb 
na področju predelave: 

• količina prodanih proizvodov je bila v družbi planirana za 7% višje kot je 
bila realizirana 

• vrednost prodaje je odstopala za 1,3 odstotke v pozitivno smer, kar kaže na 
izboljšan proizvodni mix 

• dobiček iz poslovanja je bil v prvem polletju za 11% višji kot je bilo 
predvideno v sanacijskem programu 

• čisti dobiček je znašal v prvem polletju leta 200 52 mio tolarjev in je za 
19% višji od planiranega 

• ob 3% manjšem številu zaposlenih od planiranega je znašala dodana 
vrednost na zaposlenega na letnem nivoju 38.283 DEM oz. 4,1% pod 
planirano. 

POSLOVANJE JEDRNIH DRUŽB V OBDOBJU SANACIJE 
1998 - 2000 

(rezultati na zaposlenega) 
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I Povprečno št zaposlenih 
- Izvoz DEM/zaposl. 

iProizv odlitega jekla (t)/zaposl 
-Dodana vrednost DEM/z aposl. 

3.1.2 Poslovanje ostalih proizvodnih družb 

Ostale proizvodne družbe tvori poleg invalidskega podjetja SUZ Jesenice še družbe, 
ki so namenjene privatizaciji v smislu prodaje celotne pravne osebe: Armature Muta, 
Tovil Ljubljana, Elektrode Jesenice. 
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Proizvodne družbe, za katere je bil sanacijski program tudi pripravljen, so v Času od 
začetka izvajanja sanacijskega programa doživele precej sprememb, saj so bili 
prodani 80% lastniški deleži v družbah Jeklo Štore (junij 1999), TIO Pnevmatika 
Lesce (marec 2000) in Valji Štore (marec 2000), za družbe Fiprom Jesenice, Plamen 
Kropa in Veriga Lesce pa je bil sprožen stečajni postopek. 

Tabela 3: Prodaja ostalih proizvodnih družb 

PRODAJA 

ZAP. 
ŠT. 

OPIS REAL SANACIJA REAL INDEKS 
I.-V1J99 2000 I.-VIJ2000 na san. real 

00/99 

III. OSTALA PROIZV. 1248.746 0 2.388.611 0 106 
5. Oprema Ravne 452.153 0 378.852 - 84 
6. SUZ Jesenice 711.625 0 862.199 - 121 
7 Elektrode Jesenice 1.084.968 0 1.147.560 - 106 

IV. DRUŽBE VPR1VATIZ. 1.398.963 1.584.373 1.163.309 73 83 
8. Armature Mula 1.144.803 1.185.040 854.582 72 75 
9 Tovil Ljubljana j 254.160 399.333 308.727 77 121 

IV. PROIZV. DRUŽBE SŽ 25.948.165 27.610.193 33.384389 121 129 

10. Fiprom Jesenice 0 1.830.465 0 0 0 
IV. SKUPAJPR. DRUŽBESŽ\ 25.948.165 29.440.6S8 33.384.389 113 129 

Med ostalimi proizvodnimi družbami pozitivno poslujeta družbi, ki sta nastali ob 
stečaju družbe Fiprom, to sta Elektrode Jesenice in SUZ Jesenice. Družba Elektrode 

' ustvarja že ves čas poslovanja dobiček, v letošnjem prvem polletju kar 48 mio 
tolarjev, zaposluje 192 delavcev in je ustvarila prihodek v višini 1,15 mlrd SIT. 
Družba SUZ je pridobila v letu 1999 status invalidskega podjetja, saj zaposluje 45,6% 
invalidov od skupno 204 zaposlenih. Njen prihodek od prodaje je znašal v prvem 
polletju 862 mio SIT, ustvarili pa so 15,5 mio SIT dobička. 

Družba Oprema, ki seje izločila iz družbe Stroji in tehnološka oprema v letu 1998, 
ima zaradi prenizkega obsega prodaje težave z doseganjem pozitivnega rezultata, zato 
je ob realizaciji 379 mio SIT in 160 zaposlenih ustvarila v prvem polletju za 27 mio 
SIT izgube. Za družbo se išče strateški partner, kar je zanjo edina možnost preživetja. 

Družbi Armature Muta in Tovii Ljubljana sta v fazi privatizacije. Prvi prinaša 
velike težave nedoseganje polne zasedenosti kapacitet in ustvarjanje zadostnega 
obsega prodaje, saj zaostaja za prodajo preteklega leta kar za 25%, temu primerno je 
tudi zaostajanje v doseženih rezultatih. Družba Tovil je uspela v letošnjem letu 
nekako normalizirati svoje poslovanje okoli pozitivne ničle, vendar pa je zaključek 
privatizacije potrebo izpeljati v najkrajšem možnem času. 
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Tabela 4: Rezultati poslovanja ostalih proizvodnih družb 

Cisti dobiček (izguba) 

OPIS L-VL1999 
OOO SIT % 

NAČRT2000 
OOO SIT % 

SANACIJA 2000 
OOO SIT % 

1.-VJ.2000 
OOO SIT % 

UL OSTALA PROIZV. 67.885 3,0 50.251 2,1 0 36.582 1,1 

5. Oprema Ravne 
6. SUZ Jesenice 
7 Elektrode Jesenice 

-7.956 -1.8 
10.947 1,4 
64.894 6,2 

11.071 2.4 
7.718 1,0 

31.462 2,8 

0 
0 
0 

-26.827 -6.1 
15.508 l.t 
47.901 4,: 

IV. DRUŽBE VPRIVATIZ. -108.705 -4,8 30.466 2,1 -2.604 -0,2 -239.578 -22,t 

8. Armature Mula 
9 Tovil Ljubljana 
10. Valji Štore 
11. TlO Lesce 

9.361 0,8 
-56.355 -24.3 
-19.730 -2.5 
-41.981 -36.2 

24.932 2,2 
5.534 1.9 

0 
0 

-8.240 -0.7 
5.636 1.4 

0 
0 

-239.675 -31,: 
97 0,0 

0 
0 

JEDRNE DRUŽBE -447.695 -1,9 249.082 1,0 86.853 0,3 573.306 I,i 

V. SKUPAJ PROIZV. 
DRUŽBE SŽ 

-488.515 -1,8 329.798 1,2 84.249 0,3 370.310 1,1 

10. Fiprom Jesenice 0 0 -18.440 0 

VI. SKUPAJ PR DRUŽBE -488.515 -1,8 329.798 1,2 65.809 0,2 370.310 1,1 

POSLOVANJE PROIZVODNIH DRUŽB SŽ 
1998 - 2000 

sanac.199B rtai 1991 sanac.1999 roal. 1999 sanac. lOOODcena 2000 mtl. I,- 
W.2000 

] Vrednost prodaje (OOO STT) 
Izvoz (OOO SIT) 

•Čisti dobičeh/izguba (OOO SIT) 

I Str.materiala, en.,stor. (OOO SIT) 
-Dobiček/izguba iz poslovarjafOOO SIT) 
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3.1.3 Nekateri pomembnejši kazalci poslovanja proizvodnih dmžb 

V sanacijskem programu so bila predvidena za leto 2000 približno enaka tržna gibanja 
kot se trenutno odvijajo, zato so bili v primerjavi s preteklim letom doseženi v 
letošnjem prvem polletju mnogo boljši rezultati kot v preteklem letu. 

Rezultati polovice leta 2000 so boljši od lanskoletnih in od sanacijskih na vseh 
segmentih, razen pri številu zaposlenih, saj sistem Slovenskih železarn brez izdatne 
pomoči države ni mogel financirati presežnih delavcev, ki jim morajo v skladu z 
zakonodajo nameniti odpravnine, kar pri povprečni starosti, ki je v železarnah 
povprečno 40 let, ni zanemarljiv strošek za družbe v sanaciji. 
Dodatno obremenitev predstavljajo tudi neodpustljivi invalidi, za katere v sistemu 
manjka primernih programov, zato so bila ustanovljena integracijska podjetja, ki pa 
jih zaenkrat v večini financirajo še vedno družbe sistema Slovenskih železarn. 

Tabela 4: Primerjalni kazalci proizvodnih družb 

OPIS I.-VI.1999 SANACIJA 
2000 

I.-VI.2000 

1. PROIZVODNJA 
ODLITEGA JEKLA 
v tonah 

173.234 164.219 182.353 
+5,3 % na leto 99 

+11,0 % na sanacijo 

2. VREDNOST 
PRODAJE 
v 000 SIT 

26.863.469 29.440.657 33.384.390 
+24,3 % na leto 99 
+13,4 % na sanacijo 

3. PRODAJA 
v 000 DEM 

275.425 309.902 324.065 
+17,7 % na leto 99 
+4,6% na sanacijo 

4. ZT POSLOVANJE 
IZVOZ: 
v 000 DEM 

184.409 227.731 219.658 
19,1 % na leto 99 
-3,5 % na sanacijo 

UVOZ: 
v 000 DEM 

86.135 119.171 109.808 
+27,5 % na leto 99 

-7,9 % na sanacijo 

5. POVPREČNO 
ŠTEVILO 
ZAPOSLENIH 

4.940 4.234 4.578 
-7,3 % na leto 99 
+8,1 % na sanacijo 

7. DODANA VREDN. 
NA ZAPOSLENEGA 
(letni nivo) PO SURS 
v DEM 

32.741 35.170 39.273 
20,0%na leto 99 

+11,7 % na sanacijo 
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POSLOVANJE PROIZVODIH DRUŽB V OBDOBJU SANACIJE 
1998-2000 

(rezultati na zaposlenega) 
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3.2. Poslovanje storitvenih družb v obdobju l.-VI. 2000 

Storitvene družbe so namenjene zgolj podpori jedrnih in ostalih proizvodnih družb, 
vendar pa je njihovo poslovanje v letu 2000 podvrženo velikim tržnim pritiskom po 
zniževanju cen storitev, kar ob tehnološko zastareli opremljenosti povzroča za razliko 
od preteklosti slabše rezultate tega segmenta sistema Slovenskih železarn. 

Tabela 5: Rekapitulacija rezultatov poslovanja storitvenih družb v obdobju I.-VI.2000 

OPIS 

CISTI DOBIČEK (IZGUBA) 

l.-V 1.1999 SOR. NACRT I.-V1.2000 
000 SIT % ooo srr % 000 SIT % 

L ENERGETIKE -38.410 -3 -19.097 -1 -49.000 -i 
1. 
2. 
3. 

Energetika Jesenice 
Energetika Ravne 
Energetika Štore 

•51.057 
-264 

12.911 

-7 
0 

11 

-19.661 
214 
350 

-3 
0 
0 

-36.853 
-14.678 

2.531 d 

11. STANO V. PODJETJA -26.446 -8 -35.063 -10 -18.031 4 

4. 
5. 
6. 

METING Jesenice 
STAN. PODJ. Ravne 
PROSTAND Štore 

-14.699 
-16.895 

5.148 

-19 
-9 
8 

-38.874 
-3.659 
7.471 

-48 
-2 
8 

-31.737 
-14.183 
27.889 

-3t 
-i 
2t 

m. OSTALESTOR.DRUŽBE 1 146.731 36 4.8IS 1 -11.367 -i 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 

C P k' Jesenice 
PGRS Jesenice 
LOGIST.CENTER Ravne 
Z!P Center Ravne 
IS/Štore 

157.521 
-3.701 

-658 
-6.889 

458 

184 
-8 
0 

/ 

99 
4.250 

0 
240 
226 

0 
7 
0 
0 
1 

-14.790 
4.372 

•3.678 
49 

26S0 

-It 
/ 

C 

IV. \SKUPAJ STOR. DR 81.875 4 -49.345 -2 -78.39S < 
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Med storitvenimi družbami je bil v letu 1999 odprodan 80% delež v družbi ITRO 
Štore. 

3.3. Poslovanje aktivnih družb Slovenskih železarn 

* 
Zbirne rezultate poslovanja aktivnih družb oblikujejo jedrne družbe, ostale proizvodne 
družbe, družbe v privatizaciji in storitvene družbe: 

Tabela 5: Poslovanje aktivnih družb v obdobju I. -VI. 2000 v številkah 

I.-VL1999 SOR.NAĆRT SANACIJA I.-VI.2000 
2000 2000 

1. DOBIČEK/IZGUBA IZ POSLOVANJA (v 000 SIT) 
- proizvodne družbe 249.292 998.898 612.976 1.342.819 

delež v k. d v % 1 4 l S 

- storitvene družbe -87.466 -21.731 -21.731 -74.108 
delež v k d v % -S -1 -/ -3 

- zbir aktivne družbe 161.826 977.167 591.245 1.268.711 
delež v k d v % / 4 2 4 

2. ĆISTI DOBIĆEK/IZGUBA (v 000 SIT) 

- jedrne drutbe 
- ostale proizvodne družbe 
- proizv. dr. v privatizaciji 

-447.695 
67.885 

-108.705 

249.082 
50.251 
30.466 

86.853 
0 

-2.604 

573.306 
36.582 

-239.578 

- proizvodne družbe -488.515 329.798 65.809 370.310 
delež v k d. v % -2 1 0 1 

- storitvene družbe 81.417 -49.345 -49345 -78.398 
delež v k d v % 5 -3 -3 -3 

- zbir aktivne družbe -407.098 280.453 16.464 291.912 
delež v k d. v % -2 / 0 1 

Aktivne družbe Slovenskih železarn d.d. so v prvih šestih mesecih leta 2000 v 
sanacijskem programu načrtovale pozitivno poslovanje v poslovnem delu izkaza 
uspeha v višini 591 mio SIT. Dosegle so več kot dvakrat višji dobiček iz poslovanja v 
višini 1.269 mio SIT. 
Na celotnem poslovanju je bil v sanacijskem programu planiran čisti dobiček v višini 
16 mio SIT, ustvarjeni čisti dobiček pa je bil več kot desetkrat večji in je znašal 292 
mio SIT oziroma 1% kosmatega donosa. 
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3.4. Poslovanje matične družbe Slovenskih železarn d.d. Ljubljana 

Tabela 6: Rezultati poslovanja SŽdd v obdobju I.-VI. 2000 

1.-V1.1999 SOR. NAČRT 
2000 

L-VI.2000 

- dob/izg. iz poslovanja 
delež v k. d v % 

159.013 

43 

131.345 

39 
69.825 

22 
- čisti dobiček/izguba 

delež v k d v % 
-911.655 

-246 

-3.456.656 

-1.028 

-3.184.534 

-1009 

Poslovanje matične dražbe in njene rezultate v prvem polletju leta 2000 najbolj 
opredeljuje privatizacija družb in izgube zaradi njih (skupaj 1,4 mlrd tolaijev) ter 
stroški obresti na obveznice Slovenskih železarn, ki smo jih v prvem polletju 
poravnali v višini 10 mio DEM ali 1,1 mlrd tolarjev. 

Tabela 7: Specifikacija izgube SŽ dd 

Izguba SŽdd -3.184.534 

- prodaja družb 

- popravek terjatev KOPO TRADE Ljubljana 

- negativne tečajne razlike 

- obresti na obveznice 

- saldo ostalih finančnih prihodkov in odhodkov 

-1.393.211 

-800.000 

-136.048 

-1.019.100 

163.825 

3.5. Invalidska problematika 

S krčenjem sistema Slovenskih železarn in njegovo kadrovsko konsolidacijo so ostali 
problemi invalidov in zaščitenih kategorij delavcev se je delež invalidnih delavcev v 
skupnem Številu zaposlenih dvignil že na 14,3%. 

Strošek teh delavcev je za aktivne dražbe velika obremenitev, njegova višina pa jo za 
prvo polletje leta 2000 razvidna iz tabele v nadaljevanju. 
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DELEŽ INVALIDOV V SISTEMU SLOVENSKIH ŽELEZARN 

OBDOBJE 1998 - 2000 (l.polletje) 

1998 1999 30.6.00 

vsi zaposleni CžEainvafdi ■ % delež invalidov glede na štavio vseh zaposlenih 

Stroški invalidov v 
namenskih podjetjih 

. (v 000 SIT) 

Financiranje 
namenskih podjetij 

(v 000 SIT) 

Stroški trajno 
presežnih delavcev 

(v 000 SIT) 

Skupaj 

(v 000 SIT) 
i METALURGIJA 58.833 59.425 36.796 155.054 

1. ACRONl Jesenice 
2. METAL Ravne 

42.300 
16.533 

6.900 
52.525 36.796 

49.200 
105.854 

II. REPROVER1GA 28.061 8.051 1.634 37.746 
3. STO Ravne 
4. OPREMA Ravne 
5. Noži Ravne 

28.061 
0 
0 

5.059 
0 

2.992 

1.634 
0 
0 

34.754 
0 

2.992 
ril. OSTALA PROTIV. 0 4.161 01 4.161 

6. Armature Muta 
7. SUZ Jesenice * 
8. Elektrode Jesenice 
9. Tovil Ljubljana 

0 
* 

0 
0 

0 
* 

4.161 
0 

0 
m 

0 
0 

0 
0 

4.161 
0 

IV. SKUPAJ PR. DRUŽBE SŽ 86.895 71.637 38.43$ 196.961 

* SUZ Jesenice je invalidsko podjetje. 

4. PRIVATIZACIJA SISTEMA SLOVENSKIH ŽELEZARN 

Podlaga za izvajanje procesa privatizacije Sloevnskih železarn je Zakon o privatizaciji 
Slovenskih železarn, d.d.' in Program privatizacije Slovenskih železarn, ki sta bila 
tudi podlaga za prodaje 80% večinskih deležev že omenjenih družb. Skladno z 
Zakonom o privatizaciji je 20% delež namenjen notranjemu odkupu. 

'Url RS IM<j 
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Stanje na področju privatizacije nejedrnih družb je trenutno naslednje: 

1. SŽ ARMATURE MUTA, RAVNE, <Lo.o. 

Projekt poteka na podlagi predhodnega soglasja Vlade RS z dne 10.12.1998 oz. Javne 
objave namere o prodaji dnižbe v Uradnem listu št. 2/99 z dne 15.01.1999. 

Projekt je sicer v sklepni fazi. Vse ključne elemente pogodbe o nakupu družbe je 
namreč pogajalska skupina izpogajala že koncem aprila meseca letos s kupcem 
Krombach Armaturen iz Nemčije. Formalni sklep o izboru najbolj primernega 
ponudnika smo že pričakovali do letnih dopustov, kar se zaradi zamude partnerja ni 
zgodilo. 
Pogajanja z družbo Krombach so izredno težavna, ker svojo močno pogajalsko 
pozicijo, ki izhaja iz velike poslovne odvisnosti Armatur Muta (Armature cca. 90 % 
svojih prihodkov iz prodaje ustvarijo s tem kupcem), zelo agresivno izkazuje že od 
decembra meseca lansko leto. 

2. SŽ VALJI d.o.o. Štore 

Projekt je potekal na podlagi Javne objave namere o prodaji družbe v Uradnem listu 
št. 80/98 z dne 27.11.1998. Vlada RS je izdala soglasje Slovenskim železarnam, d.d. k 
prodaji 80% deleža družbe, družbi Valji Group, Proizvodnja, inženiring, trgovina, 
d.o.o.. Štore dne 25.02.2000. 

$ 

Kupec - družba Valji Group proizvodnja, inženiring, trgovina, d.o.o. Štore je izpolnil 
vse obveznosti iz kupoprodajne pogodbe z dne 24.12.2000, tako da je transakcija 
prodaje 80 % deleža družbe uspešno zaključena. 

3. SŽ TIO PNEVMATIKA d.o.o. Lesce 

Projekt je potekal na podlagi Javne objave namere o prodaji družbe v Uradnem listu 
št. 73-74/99 z dne 10.091999. Vlada RS je izdala soglasje Slovenskim železarnam, 
d.d. k prodaji 80% deleža družbe, družbi CmC System., d.o.o., Lesce in fizični osebi 
Andreju Ermanu dne 2.03.2000. 
Transakcija po kupoprodajni pogodbi z dne 27.01.2000 je zaključena. Kupec je dne 
13.07.2000, skladno z določili kupoprodajne pogodbe, svojo solidarnostno poroštveno 
izjavo za zavarovanje vseh obveznosti družbe SŽ TIO Pnevmatika d.o.o. Lesce do SŽ. 
d.d., nadomestil z bančno garancijo in s tem je ta prodaja zaključena. 

4. SŽ TOVIL d.o.o. Ljubljana 

Zaradi nepripravljenosti velike večine zaposlenih v družbi TOVIL za sodelovanje v 
projektu finančnega in organizacijskega prestrukturiranja družbe TOVIL, ki je bil 
pripravljen s strani svetovalne družbe Privaia v juniju lansko leto in potrjen s strani 
Nadzornega sveta SŽ. d.d. v juliju, je Nadzorni svet SŽ, d.d. na svoji 30 seji dne 
04.04.2000 na predlog Uprave SŽ, d.d. dal soglasje za nov model privatizacije 
TOVILA, ki predvideva najprej prenos nepremičnin TOVILA na SŽ, d.d. in zatem 
prodajo 80% deleža družbe (skladno z Zakonom o privatizaciji Slovenskih železarn 
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d.d.. Glavni pogoj v razpisu za nakup deleža družbe je, da se kupec po zaključku 
transakcije v roku 6 mesecev izseli iz sedanje lokacije družbe. 
Skupščina družbe Tovil je sprejela sklep o objavi javnega razpisa za zbiranje ponudb 
za nakup 80% lastniškega deleža v družbi Tovil, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS dne 09.06.2000 in časopisu DELO dne 10.06.2000. Komisija za izbor 
najugodnejšega ponudnika je prispele ponudbe že obravnavala. Trenutno potekajo 
pogajanja s tremi ponudniki. 

5. SŽ ENERGETIKA <Lo.o. Štore 

Na podlagi okvirnega plana izvedbe projekta privatizacije je bil opravljen interni 
pravni pregled družbe, na osnovi katerega bo družba pristopila zlasti k ureditvi 
kategorizacije za kmetijska zemljišča, kjer stojijo nekateri energetski objekti. 

Predpogoj za pričetek procesa privatizacije jedrnih družb je dokončanje procesa 
sanacije in prestrukturiranja, ki ga bodo Slovenske železarne,d.d., na osnovi 
potrjenega Programa prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji v obdobju 2000-2004 s 
strani Vlade Republike Slovenije in Evropske skupnosti, zaključile do konca leta 
2004. Proces privatizacije jedrnih družb se bo po tem programu pričel odvijati v letu 
2002. 

5. NAMENSKA RABA SREDSTEV ZA SANACIJO SŽ 

5.1. Plan porabe sredstev po Zakonu o privatizaciji Slovenskih železarn 
d.d. 

Plan porabe sredstev iz državnih ukrepov za sanacijo Slovenskih železarn po Zakonu 
o privatizaciji je bil naslednji: 

v 000 SIT 

DRUŽBA SREDSTVA DOKAPITALIZACIJE POROŠTVA PREVZEM 
KREDITOV 

1998 1999 skupaj 1998 1998 
Acroni Jesenice 0 0 0 936.000 1.563.739 
Metal Ravne 0 500.000 500.000 2.000.000 
Metal pE Štore 2.025.000 1.690.000 3.715.000 0 2.430.269 
STO Ravne 975.000 160.000 1.135.000 365.000 
Valji Štore 0 0 0 70.000 
SZdd. 0 650.000 650.000 200.000 
Metal, SŽ, obr. 0 0 0 429.000 
SKUPAJ 3.000.000 3.000.000 6.000.000 4.000.000 3.994.008 
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5.2. Dokapitalizacija Slovenskih železarn d.d. 

Po zakonu o privatizaciji je predvideno, da bo država namenila sredstva za 
dokapitalizacijo Slovenskih železarn v dveh letih, in sicer v letu 1998 v višini 3 mlrd 
SIT in v letu 1999 3 mlrd SIT. 
Za izvedbo dokapitalizacije v letu 1998 je bila dne 17.3.1998 podpisana Pogodba o 
nakupu delnic in kratkoročnem posojilu za obratna sredstva (št.pog.450-1/98-), dne 
5.10.1998 pa še Pogodba o natančnejših pogojih uporabe sredstev dokapitalizacije, s 
katero je bil določen namen porabe sredstev. Sredstva za leto 1998 v višini 3 mlrd SIT 
so bila v celoti nakazana, namenjena pa so bila: 

• za poplačilo obveznosti družbe STO Ravne v višini 975 mio SIT 
• za izvedbo prenosa premoženja PE Jeklo Štore iz družbe Metal v višini 2.025 

mio SIT. 

Dinamika porabe sredstev je bila usklajena z dinamiko zapadanja obveznosti, 
porabljena pa so bila za poplačilo naslednjih obveznosti: 

SŽ-Stroji in tehnološka oprema Ravne za odplačilo premostitvenih kreditov pri 
naslednjih bankah: 

Nova LB d.d. Ljubljana 200 mio SIT 
A Banka d.d. Ljubljana 200 mio SIT 
SKB Banka d.d. PE Celje 400 mio SIT 
Koroška banka d.d. SI.Gradec 100 mio SIT 
Factor banka d.d. Ljubljana 75 mio SIT 

Skupaj 975 mio SIT 

Kredite je družba koristila za poplačilo zapadlih obveznosti in deblokado žiro računa. 

SŽ-Kopo Tradc za poplačilo naslednjih obveznosti družbe SŽ-Metal PE Štore: 
Dobavitelji: 

banke 

- Scholz Essingen 
- Krupp Essen 
- Decometal Fiirstenfeld 
- Geoplin Ljubljana 

- Factor banka Ljubljana 
- Pro banka Maribor 
- NKB Maribor 
- Banka Celje 
- LHB Miinchen 
- LBS New York 

853.4 mio SIT 
210.2 mio SIT 
379.7 mio SIT 
123.5 mio SIT 
140,0 mio SIT 
534,9 mio SIT 
210.8 mio SIT 
184,7 mio SIT 
123.3 mio SIT 

1,3 mio SIT 
4,1 mio SIT 

10,7 mio SIT 

ostali 
- Merkur Kranj 

- SŽ d.d. * 

636.7 mio SIT 
214.8 mio SIT 
421.9 mio SIT 

Skupaj 2.025,0 mio SIT 
*Opomba: Kredit, ki je bil vrnjen SŽ d.d., je bil nato odobren družbama SŽ-Acroni Jesenice 
in SŽ- Metal Ravne za poplačilo zapadlih obveznosti do dobaviteljev. 
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Sredstva dokapitalizacije za leto 1999 so bila v skladu s sanacijskim programom 
namenjena za: 
Metal PE Jeklo oz. družbo Kopo Trade 

v višini 1,690.000.000,00 SIT 
Metal Ravne v višini 500,000.000,00 SIT 
STO Ravne v višini 160,000.000,00 SIT 
SŽ d.d. v višini 650,000.000,00 SIT 

(za obveznosti neaktivnih družb in družb v stečaju) 

Sredstva so bila v višini 1,5 mlrd SIT nakazana 26.3.1999 kot kratkoročni kredit in 
delno porabljena za poplačilo obveznosti družbe Metal PE Štore, delno pa za plačilo 
obresti za obveznice Slovenskih železarn, izdane po Zakonu o jamstvu Republike 
Slovenije za obveznice izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn, in sicer za vračilo 
naslednjih kreditov: 

LBS Bank New York 368,4 mio SIT 
A Banka d.d. Ljubljana* 509,3 mio SIT 
LHB Bank Miinchen 4,0 mio SIT 
NLB d.d. Ljubljana 610,4 mio SIT 
NKB d.d. Maribor 7,9 mio SIT 

Skupaj 1.500,0 mio SIT 

*vračilo kredita, ki smo ga najeli za plačilo obresti od obveznic v januarju 1999 

Drugi del sredstev dokapitalizacije po Zakonu o privatizaciji Slovenskih železarn za 
leto 1999 v višini 1,5 mlrd SIT je država nakazovala sukcesivno, in sicer: 

• dne 08.07.1999 v višini 503 mio SIT - za poplačilo terjatve RS iz 
naslova plačanih obresti od obveznic, ki so bile vnovčene v breme proračuna 
RS dne 20.4.1999 (sklep 178.korespondenčne seje Vlade RS dne 7.7.1999), 

• dne 20.10.1999 v višini 500 mio SIT - za plačilo obresti od obveznic - 
aneks štev.3 k pogodbi o nakupu delnic in kratkoročnem posojilu za obratna 
sredstva SŽ d.d. in sklep 129.seje Vlade RS z dne 14.10.1999 

• dne 25.10.1999 v višini 497 mio SIT - za vračilo kredita (PE Štore) 
NKB Maribor 

V skupni višini nakazanih sredstev 3,0 mlrd SIT v letu 1999 je Republika Slovenija 
izvedla do kapitalizacijo Slovenskih železarn d.d. ( sklep skupščine SŽ d.d. z dne 
23.12.1999), vendar pa se je z zgoraj navedenimi sklepi Vlade zavezala, da bo 
začasnd nenamensko porabljena sredstva dokapitalizacije povrnila Slovenskim 
železarnam d.d.. 

Sredstva v višini 1,01 mlrd SIT so bila v skladu s sklepi Vlade Republike Slovenije 
začasno porabljena za plačilo obresti za obveznice Slovenskih železarn, v višini 497 
mio SIT pa za poplačilo obveznosti Metala PE Štore (vračilo kredita NKBM). 

Pri tem je potrebno opozoriti, daje zaradi začasne porabe sredstev dokapitalizacije za 
plačilo obresti za obveznice Slovenskih železarn onemogočena po sanacijskem 
programu predvidena dokapitalizacija družb SŽ-Metal Ravne d.o.o. in SŽ-STO d.o.o. 
Ravne. 
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5.3. Prevzem kreditov s poroštvom države 

Na osnovi Zakona o privatizaciji SŽ d.d. je država do 6.11. 1998 v celoti realizirala 
tudi določila tistega dela zakona, ki se nanašajo na prevzem kreditov, zavarovanih s 
poroštvom Republike Slovenije. Prevzela in odplačala je kredite, ki so jih SŽ d.d. 
najele pri Gorenjski banki Kranj, Probanki Maribor in Novi LB Ljubljana v skupni 
višini 3.994 mio SIT ter pokrila stroške obresti za čas od datuma veljavnosti zakona 
(21.2.1998) do dokončnega poplačila kreditov v višini 149 mio SIT. 

Tabela: Pregled kreditov, katerih odplačilo je prevzela država 

Datum Kreditodajalec ŠLpogodbe Glavnica in obresti Glavnica Obresti od 
21.02.98 

13.03.98 GB Kranj 074F0593964/4 1.011.16X235J8 1.000.000.000.00 11.163.235,28 
13.03.98 Probanka 82/97-kk-4l 323.446.139,00 320.000.000,00 3.446.139,00 
29.05.98 GB Kranj 074F0S9396/7 262.22X 972,40 260.000.000,00 2.223.972.40 
29.05.98 CB Kranj 074F059396/6 494.191.332,60 490.000.000.00 4.191.332,60 
29.05.98 GB Kranj 074F059396/5 474.781.621,40 470.329.400.00 4.452.221.40 
29.05.98 GB Kranj 074F059396/8 260.47X739,00 250.000.000.00 10.473.739,00 
29.05.98 GB Kranj 074F059396/9 111.481760,30 107.000.000,00 4.482.760.30 
30.10.98 NLB Lj 101700693 984.907.232,50 896.678.623,20 88.228.609,30 
6.11.98 NLB Lj. 101700700 220.404.1SI,80 200.000.000,00 20.404.151,80 
SKUPAJ\ 4.143.074.184,28 3.994.008.023,20 149.066.161,08 

Prevzete so bile obveznosti družb Acroni Jesenice v znesku 1.638.813.006,01 SIT in 
družbe Metal Ravne v višini 2.504.261.178,27 SIT. 

5.4. Koriščenje dodatnega kreditnega potenciala 

S prevzemom in odplačilom kreditov so se v višini 4 mlrd SIT sprostila poroštva 
države po Zakonu o jamstvu RS za kredite za trajna obratna sredstva SŽ d.d., ki smo 
jih uporabili za najetje novih bančnih kreditov. Do konca leta 1998 smo na osnovi teh 
poroštev pridobili nove kredite v višini 4 mlrd SIT. Po Pogodbi o pogojih za uporabo 
kreditov za TOBS Slovenskih železarn, so Slovenske železarne, d.d. najele kredite z 
jamstvom RS v višini 1,3 mlrd SIT dne 20.3.1998, 1,6 mlrd SIT dne 30.7.1998 in 
1,1 mlrd SIT dne 27.11.1998. 
Koriščenje teh sredstev je potekalo v skladu s sanacijskim programom in sklepi 
nadzornega sveta SŽ d.d.. 
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Tabela: Koriščenje poroštvenega potenciala 
v 000 SIT 

Datum Kreditodajalec Stpogodbe Glavnica Acroni Metal STO Valji SZd.d. 

20.3.1998 NLB L/. 101800103 1.000.000 300.000 270.000 160.000 70.000 200.00i 
20.03.98 NLB Lj. 101800104 320.000 320.000 
30.7.1998 NKB Mb. 98462/16 500.000 500.000 
30.7.1998 NKB Mb. 98463/48 300.000 56.000 39.000 205.000 
30.7.1998 Banka Velenje 989250206 200.000 200.000 
30.7.1998 GB Kranj 074F059396/11 SSO.OOO 580.000 
27.11.98 A banka 0082520 300.000 300.000 
27.11.98 Banka Velenje 989250358 300.000 300.000 
27.11.98 NLB Lj. 302/101800713 500.000 500.000 

SKUPAJ 4.000.000 2.036.000 1.329.000 365.000 70.000 200.001. 

*Po sklepu NS je družba Acroni v letu 1998 črpala dodatni kredit s poroštvom države v višini 1,1 mrld SIT, 
medtem ko je Metal Ravne razliko do planirane višine 2 mrld SIT deloma koristil v januarju 1999, deloma pa v 
marcu 1999 

Sredstva kreditov so bila porabljena za naslednje namene: 

Acroni Jesenice 

• vračilo kredita GBK 
• dobavitelji 
• RS-Zavod za blag. rezerve 
• obresti od kreditov 
• ostale zapadle obveznosti 

Metal Ravne 

• dobavitelji 
• invest. -kovaška stiskalnica 
• vračilo kred. NKB Maribor 
• obresti od kreditov 
• ostale zapadle obveznosti 

Stroji in tehnološka oprema Ravne 

• dobavitelji 
• vračilo kreditov 
• obresti od kreditov 
• ostale zapadle obveznosti 

i 

Valji Štore 

• deblokada žiro računa 

1.100,0 mio SIT 
771,5 mio SIT 
33,7 mio SIT 
49,6 mio SIT 
81,2 mio SIT 

2.036,0 mio SIT 

727,5 mio SIT 
329,0 mio SIT 
100,0 mio SIT 
46,0 mio SIT 

126,5 mio SIT 
1.329,0 mio SIT 

226,6 mio SIT 
38,2 mio SIT 

43,6 mio SIT 
56,6 mio SIT 

365,0 mio SIT 

70,0 mio SIT 

S Z d. d. 

dokapilalizacija Jekla Štore 
in vračilo kredita 

200.0 mio SIT 
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5.5. Rekapitulacija koriščenja sredstev po Zakonu o privatizaciji SŽ d.d. 

Tabela: Rekapitulacija namenske porabe sredstev 

v 000 SIT 

Ukrep Znesek Acroni Metal Metal PE 
Štore- 

KopoTnade 

STO Valji SZdd. 

PLAN 

Dokapitalizacija 6.000.000 500.000 3.715.000 1.135.000 650. m 
Prevzem kreditov s poroitvom RS 3.994.008 1.563.739 2.430.269 
Dodatni krediti s poroštvom RS 4.000.000 936.000 2.000.000 365.000 70.000 629.001 

13.994.008 2.499.739 4.930.269 3.715.000 1.500.000 70.000 1.279.001 
% 100.0 119 35.2 26.6 10.7 o.s 9.. 

REALIZACIJA 

Dokapitalizacija 6.000.000 4.015.000 975.000 I.OlO.OOt 
Prevzem kreditov s poroštvom 
RS+obresti do 21.2.98 

4.143.074 1.638.813 2.504.261 

Dodatni krediti s poroštvom RS 4.000.000 2.036.000 1.329.000 365.000 70.000 200.001 
. 14.143.074 3.674.813 3.833.261 4.0 IS.000 1.340.000 70.000 1.210.001 

1000 26.0 27.1 28. J n os s.: 

V skladu z Zakonom o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. so Slovenske železarne 
koristile sredstva v letu 1^98 in 1999. V letu 2000 sredstva za ta namen niso bila 
predvidena, medtem ko je v Programu prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji 
opredeljeno, da bo Republika Slovenija v letu 2001 refundirala Slovenskim 
železarnam d.d. sredstva dokapitalizacije v višini 5,1 mio EURO, ki so bila v letu 
1999 porabljena za plačilo obresti od obveznic Slovenskih železarn. 

6. ZAKLJUČEK 

Iz predloženega poročila je razvidno, da proces sanacije Slovenskih železarn poteka v 
skladu s sprejetim sanacijskim program: 

1. Prodaja proizvodnih družb, ki so bile predmet sanacijskega programa je večja od 
planirane za 13,4% 

2. Čisti dobiček proizvodnih družb je 5,6 krat večji od planiranega in predstavlja 
1,1% kosmatega donosa (plan 0,2%) 

3. dodana vrednost na zaposlenega jc večja od planirane za 11,7% in znaša 39.273 
DEM na zaposlenega 

Za nadaljevanje in zaključek sanacijskih ter začetek privatizacijskih procesov je bil 
skupno z Ministrstvom za gospodarske dejavnosti pripravljen Program 
prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji v obdobju 2000-2004, katerega pomemben del 
predstavljajo Slovenske železarne d.d. oziroma njeni jeklarski družbi Acroni in Metal. 
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Izpolnitev nekaterih predpostavk je ključnih za njegovo izvedbo: 

1. Prevzem obveznosti iz naslova izdanih obveznic Slovenskih železarn s strani 
države 

2. Prevzem obveznosti iz naslova izdanih poroštev republike Slovenije za 
kredite za obratna sredstva 

3. Podpora pri izvedbi socialnega prestrukturiranja Slovenskih železarn 

4. Pomoč pri izvedbi ekološke sanacije v skladu z obstoječo in evropsko 
zakonodajo 

5. Kapitalizacija obveznosti iz naslova neplačanih davkov in prispevkov 

6. Privatizacija stanovanjskega sklada Slovenskih železarn in ostalih storitvenih 
dejavnosti znotraj sistema 

Ljubljana, 10.9.2000 

Uprava SŽ d.d. 
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VLADA !\EPUQUKE SLOVENIJE 

Ljubljana, dne 29.11.2000 

MNENJE O POROČILU SLOVENSKIH ŽELEZARN D.D. O 
IZVAJANJU SANACIJSKEGA PROGRAMA SLOVENSKIH 
ŽELEZARN 1998-2000 ZA OBDOBJE L DO VL 2000 

Poročilo o izvajanju Sanacijskega programa Slovenskih železarn d.d. 1998-2000 za obdobje 
I.do VI. 2000, ki so ga predložile Slovenske železarne d.d. v razpravo Vladi Republike 
Slovenije na podlagi 20. člena Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn d.d. (Ur.l. RS, št. 
13/98), vsebuje vse temeljne kazalce in podatke o poslovanju, do katerih se mora Vlada 
Republike Slovenije, v skladu z navedenim zakonom, opredeliti. Področja, ki so pomembna za 
oblikovanje mnenja Vlade Republike Slovenije o izvajanju Sanacijskega programa so: 

1. poslovanje celotnega poslovnega sistema Slovenskih železarn d.d.; 
2. doseganje poslovnih ciljev sanacije jedrnih družb Slovenskih železarn d.d.; 
3. izvajanje procesa privatizacije Slovenskih železarn d.d.; 
4. namenska poraba sredstev dokapitalizacije. 

Vlada Republike Slovenije je pri oblikovanju mnenja o poslovanju Slovenskih železarn za 
obdobje I. do VI. 2000 upoštevalo dejstvo, da je bil proces dokapitalizacije in porabe sredstev 
zaključen v letu 1999, zato se do namenske rabe teh sredstev ni opredeljevla. Pri oblikovanju 
mnenja so bile upoštevane ugotovitve in sklepi 33. seje Nadzornega sveta Slovenskih železarn 
d.d., z dne 19.09.2000. 

1. Poslovanje jedrnih družb 

Podatki o poslovanju jedrnih družb Slovenskih železarn d.d. kažejo, da se pozitivne tendence 
poslovanja Acronija, Metala, STO in Nožev iz druge polovice leta 1999 nadaljujejo in dodatno 
krepijo v obdobju I. do VI. 2000. V tem obdobju je predvsem Acroni dosegel pozitiven 
poslovni preobrat v poslovanju. 

V primerjavi s preteklim letom so prodajni rezultati jedrnih družb ugodnejši od načrtovanih v 
Sanacijskem programu. Najbolj odstopata obe metalurški družbi Acroni in Metal, ki imata na 
svojem trgu visoko konjunkturo, nekoliko manj pa obe predelovalni družbi STO in Noži. 

Rezultati poslovanja jedrnih družb so v prvem polletju leta 2000 boljši od načrtovanih v 
Sanacijskem programu in tudi boljši od ustvaijenih v enakem obdobju preteklega leta. Čisti 
dobiček, ki je bil načrtovan v višini 0,3% kosmatega donosa, je za 1,6 odstotnih točk višji in 
znaša 573 mio SIT, kar je 6,6 krat več kot je bilo načrtovano v Sanacijskem programu in za 1 
mio SIT bolje kot v enakem obdobju preteklega leta. 
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Družba SŽ Acroni Jesenice dosega v letu 2000 za svoj programski splet visoko konjunkturo, 
kar se odraža tudi v rezultatih, ki jih je družba dosegla v prvi polovici leta 2000: 

1. za 3,3% večja proizvodnja odlitega jekla od načrtovane; 
2. za 9,8% večja prodaja od načrtovane v sanacijskem programu; 
3. izboljšan asortiment v smislu prehoda v višje cenovne razrede, saj predstavlja delež 

neijavnih jekel že 23,3% celotne prodaje, 
4. čisti dobiček družbe je bil planiran v sanacijskem programu za leto 2000 v višini 38 

mio SIT, dejansko dosežen je v višini 408 mio SIT, kar presega plan za več kot 
desetkrat; 

5. dodana vrednost na zaposlenega. 

Konjunktura za izdelke družbe SŽ Metal Ravne je nekoliko časovno zamaknjena, zato so 
fizični rezultati nekoliko slabši, kar pa ne velja za poslovne rezultate, ki so boljši od planiranih 
v Sanacijskem programu: 

1 količinska prodaja je nižja za 7,3% od predvidene v Sanacijskem programu; 
2. vrednostna prodaja je večja za 7,5%; 
3. dobiček iz poslovanja je večji za 61%; 
4. čisti dobiček je bil realiziran v višini 104 mio SIT, planirana pa je bila izguba v višini 37 

mio-SIT; 
5. dodana vrednost na zaposlenega je višja od planirane za 16%. 

Družba SŽ Stroji in tehnološka oprema Ravne je v obdobju od spojitve družbe Stroji in 
STO v letu 1996, dosegla pomemben napredek, saj seje iz izgubaša prelevila v družbo, ki že 
dosega prve pozitivne rezultate iz tekočega poslovanja. 

Ta družba dosega naslednje rezultate: 

1. fizična realizacija je za 20,4% nad načrtovano; 
2. vrednostna prodaja je večja za 19%; 
3. dobiček iz poslovanja je sicer večji od planiranega za 26%, vendar pa je zaradi 

visokih finančnih stroškov celotni dobiček za 78% nižji od planiranega v Sanacijskem 
programu; 

4. dodana vrednost na zaposlenega znaša 33.751 DEM in je za 8% nižja od predvidene, 
vzrok pa je predvsem v večjem številu zaposlenih, kot je bilo predvideno. 

Družba SZ Noži Ravne posluje celotno obdobje pozitivno in je ena najboljših družb na 
področju predelave. Ta družba dosega naslednje rezultate: 

1. količina prodanih proizvodov je bila v družbi planirana za 7% višje kot je bila 
realizirana, 

2. vrednost prodaje je bila za 1,3 odstotne točke nižja od planirane, kar kaže na 
izboljšan proizvodni splet, 

3. dobiček iz poslovanja je bil v prvem polletju za 11% višji kot je bilo predvideno v 
sanacijskem programu; 

4. čisti dobiček je znašal v prvem polletju leta 2000 52 mio tolarjev inje za 19% višji od 
planiranega; 
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5. ob 3% manjšem številu zaposlenih od planiranega je znašala dodana vrednost na 
zaposlenega na letnem nivoju 38.283 DEM oz. 4,1% pod planirano vrednostjo. 

1. Poslovanje celotnega poslovnega sistema brez jedrnih družb 

Proizvodne družbe, za katere je bil sanacijski program tudi pripravljen, so v času od začetka 
izvajanja sanacijskega programa doživele precej sprememb, saj so bili prodani 80% lastniški 
deleži v družbah Jeklo Štore (junij 1999), TIO Pnevmatika Lesce (marec 2000) in Valji Štore 
(marec 2000), v družbah Fiprom Jesenice, Plamen Kropa in Veriga Lesce pa je bil sprožen 
stečajni postopek. 

Ostale proizvodne družbe tvorijo poleg invalidskega podjetja SUZ Jesenice še družbe, ki so 
namenjene privatizaciji Armature Muta, Tovil Ljubljana, Elektrode Jesenice. 

Med ostalimi proizvodnimi družbami pozitivno poslujeta družbi, ki sta nastali ob stečaju 
družbe Fiprom, to sta Elektrode Jesenice in SUZ Jesenice. Družba Elektrode ustvarja že ves 
čas poslovanja dobiček, v letošnjem prvem polletju kar 48 mio tolaijev, zaposluje 192 delavcev 
in je ustvarila prihodek v višini 1,15 mlrd SIT. Družba SUZ je pridobila v letu 1999 status 
invalidskega podjetja, saj zaposluje 45,6% invalidov od skupno 204 zaposlenih. Njen prihodek 
od prodaje je znašal v prvem polletju 862 mio SIT, ustvarili pa so 15,5 mio SIT dobička. 

Rezultati proizvodnih družb za obdobje I. do VI. 2000 so boljši od lanskoletnih in od 
načrtovanih v Sanacijskem programu na vseh področjih poslovanja, razen pri številu 
zaposlenih, saj poslovni sistem Slovenskih železarn, brez pomoči države, ni mogel financirati 
presežnih delavcev. Le-tem je treba, v skladu z zakonodajo, nameniti odpravnine, kar pri 
povprečni starosti, 40 let, ni majhen strošek za gospodarske družbe v sanaciji. 

Dodatno obremenitev predstavljajo tudi zaposleni invalidi, za katere v poslovnem sistemu ni 
primernih programov, zato so bila ustanovljena integracijska podjetja, ki pa jih zaenkrat v 
večini financirajo še vedno družbe poslovnega sistema Slovenskih železarn. 

Čeprav storitvene družbe zmanjšujejo učinke preseganja sanacijskih ciljev proizvodnih družb, 
pa podatki kažejo, da aktivne družbe skupaj še vedno presegajo cilje sanacije za aktivne družbe 
v celoti. 

Aktivne družbe Slovenskih železarn d.d. so v prvih šestih mesecih leta 2000 v sanacijskem 
programu načrtovale pozitivno poslovanje v poslovnem delu izkaza uspeha v višini 591 mio 
SIT. Dosegle so več kot dvakrat višji dobiček iz poslovanja v višini 1.269 mio SIT. Za celotno 
poslovanje je bil v Sanacijskem programu planiran čisti dobiček v višini 16 mio SIT, ustvarjeni 
čisti dobiček pa je bil več kot desetkrat večji in je znašal 292 mio SIT oziroma 1% kosmatega 
donosa. 

3. Privatizacija poslovnega sistema 

Proces izvajanja privatizacije poslovnega sistema Slovenskih železarn vseskozi poteka 
kontinuirano, pri čemer Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da so zahtevna pogajanja o 
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privatizaciji posameznih družb poslovnega sistema prišla v sklepno fazo (ali) in se že odrazila v 
izvedbi prodaje poslovnih deležev v obdobju I. do VI. 2000. 

Pogajanja za prodajo Armature Muta, so v zaključni fazi. Podpis pogodbe z nemško družbo 
Krombach je mogoče pričakovati v drugem polletju 2000. Prodaja 80% poslovnega deleža 
Valji Štore je izvedena. Kupec Valji Group proizvodnja, inženiring, trgovina d.o.o. Štore je 
že izpolnila vse obveznosti iz kupoprodajne pogodbe. Prav tako je zaključena prodajna 
transakcija za TIO Pnevmatika Lesce in s strani kupca C in C System in dana poroštvena 
izjava za zavarovanje vseh obveznosti kupljene družbe. Prodaja poslovnega deleža TOVILA 
Ljubljana, zaradi objektivnih razlogov poteka počasneje od načrtovanih rokov. Skupščina 
družbe Tovil je pravkar sprejela sklep o objavi javnega razpisa za zbiranje ponudb za nakup 
80% lastniškega deleža. Izvedbo prodajne transakcije je mogoče pričakovati v drugem polletju 
2000. Sprožen je bil tudi postopek za prodajo poslovnega deleža Energetika Štore. Prikaz 
stanja privatizacije je časovno skladen s poročilom o izvajanju Sanacijskega programa 
Slovenskih železarn d.d. 1998-2000 za obdobje I. do VI. 2000. V obdobju do predložitve 
gradiva v razpravo vladi Republike Slovenije, so bili stoijeni pri privatizaciji navedenih družb 
posamezni premiki. 

Pogoj za začetek procesa privatizacije jedrnih družb je dokončanje procesa sanacije in 
prestrukturiranja, ki ga bodo Slovenske železarne,d.d., na osnovi potrjenega Programa 
prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji v obdobju 2000-2004 s strani Vlade Republike Slovenije 
in Evropske unije, zaključile do konca leta 2004. Proces privatizacije jedrnih družb se bo po 
tem programu pričel odvijati takoj. 

/ 
4. Namenska raba sredstev 

V poročilu, ki so ga predložile Slovenske železarne d.d. je prikazana poraba sredstev 
dokapitalizacije do konca leta 1999. Vlada Republike Slovenije, na podlagi teh podatkov 
ugotavlja, da je bila dinamika in namenskost uporabe sredstev dokapitalizacije usklajena z 
dinamiko zapadanja obveznosti in z opredeljenimi nameni uporabe in da se je ta uporaba že 
zaključila v letu 1999 

5.Sklepno mnenje 
Vlada Republike Slovenije na podlagi navedenih ugotovitev in ocen, ki izhajajo iz 
predloženega Poročila o izvajanju Sanacijskega programa Slovenskih železarn d.d. 1998-2000, 
za obdobje I. do VI. 2000, sprejema pozitivno mnenje o izvajanju tega Sanacijskega programa, 
pri čemer pa meni, da bi se morala aktivnost Slovenskih železarn na področju poslovnega, 
finančnega in kadrovskega prestrukturiranja postopoma preusmeriti v izvajanje nalog na 
podlagi sprejetega Programa prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji, ki ga je Vlada Republike 
Slovenije potrdila na svoji 17. seji, dne 21.09.2000. 
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VLADA ftEPUDLIKE SLOVENIJE 

Številka: 428-01/98-9 
Ljubljana, 29.11.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 26. seji dne 29. novembra 2000 pod točko 1E 
obravnavala poročilo o izvajanju sanacijskega programa Slovenskih železarn, d.d. 
1998 - 2000 v obdobju I. do VI. 2000 in sprejela naslednje 

SKLEPE: 

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o izvajanju sanacijskega 
programa Slovenskih železarn, d.d. 1998 - 2000 v obdobju I. do VI. 2000, ki so 
ga na podlagi 20. člena Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn, d.d. (Uradni 
list RS, št. 13/98) pripravile Slovenske železarne, d.d. 

2. Vlada Republike Slovenije je, ob upoštevanju namena razprave o poročilu, ki ga 
opredeljuje navedeni 20. člen Zakona o privatizaciji Slovenskih železarn, d.d., 
zavzela naslednje mnenje: 

pozitivne tendence poslovanja Slovenskih železarn, d.d., ki so bile 
ugotovljene že v letu 1999, se nadaljujejo tudi v obdobju I. do VI. 2000, 
tako da Slovenske železarne dosegajo ključne poslovne cilje iz 
sanacijskega programa; 

privatizacija Slovenskih železarn, d.d. poteka kontinuirano in v 
odvisnosti od zahtevnosti pogajanj; 

ker je bila dodelitev in poraba sredstev v skladu z zakonom zaključena 
leta 1999, Vlada Republike Slovenije do vprašanja namenskosti 
porabe sredstev ni zavzela stališča. 

3. Vlada Republike Slovenije v skladu z 20. členom Zakona o privatizaciji 
Slovenskih železarn, d.d. (Uradni list RS, št. 13/98) pošlje poročilo o izvajanju 
sanacijskega programa Slovenskih železarn d.d. 1998 - 2000 v obdobju I. do VI. 
2000 v razpravo Državnemu zboru Republike Slovenije. 

f 
T. * 

\ v_A—(_/v f  4 

dr. Verica Trstenjak \ 

r NERALNA SEKRETARKA 

PREJMEJO: 
Slovenske železarne, d.d. 
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti 
Ministrstvo za finance 
Državni zbor Republike Slovenije 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 DOLOČITVI 

TITULARJEV NENOMINIRANEGA 

KAPITALA V ZAVAROVALNICAH IN 

POZAVAROVALNICAH 

- EPA 795 - II 

) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Združene liste Socialnih demokratov 

Franc /Feri/ HORVAT 
poslanec DZ 

Ljubljana, 1.12.2000 

Zadeva: Umik predloga zakona 

Podpisani poslanec obvešča, da iz zakonodajnega postopka 
umika Predlog zakona o določitvi tituiarjev 
nenomlniranega kapitala v zavarovalnicah in 
pozavarovalnicah, EPA 795-11, ki sta ga 29.4.1999, vložila 
skupaj s poslancem prejšnjega mandata Mirkom Kapljo. 

Franc /Feri/ HORVAT, l.r. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 KMETIJSKO GOZDARSKI 

ZBORNICI SLOVENIJE 

■EPA 1010 -II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Združene liste Socialnih demokratov 

Janko VEBER, 
poslanec DZ 

Ljubljana, 1.12.2000 

Zadeva: UMIK PREDLOGA ZAKONA 

Podpisani poslanec obvešča, da iz zakonodajnega postopka 
umika Predlog zakona o spremembi zakona o kmetijsko 
gozdarski zbornici Slovenije, EPA 1010-11, ki ga je vložil 
9.12.1999, objavljen pa je v Poročevalcu DZ št. 88/99. 

Obrazložitev: 
Predlog zakona umika, ker je potrebno spremembo, ki jo je 
predlagal, ponovno proučiti. 

Janko VEBER, l.r. 

9 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 DOHODNINI 

- EPA 60 - II 

DRŽAVNI ZBOR poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot 
REPUBLIKE SLOVENIJE sopredlagatelj pridružuje mag. Janezu Kopaču, ki je dne 

25.03.1997 Državnemu zboru predložil predlog Zakona o 
Ciril Pucko spremembi zakona o dohodnini - EPA 60 - II. 
poslanec Državnega zbora 

"v 
Ljubljana, 24.11. 2000 

Ciril Pucko, l.r. 
Podpisani poslanec obvešča, da se na podlagi 174. člena 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 

FINANCIRANJU OBČIN 

- EPA 546 - II 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ciril Pucko 
poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 24.11. 2000 

Podpisani poslanec obvešča, da se na podlagi 174. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot 
sopredlagatelj pridružuje skupini poslancev s prvopodpisanim 
mag. Janezom Kopačem, ki je dne 23.7.1998 Državnemu 
zboru predložila predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o financiranju občin - EPA 546 - II. 

Ciril Pucko, l.r. 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 DAVKU NA DODANO 

VREDNOST 

- EPA 650 - II 

Ciril Pucko 
poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 24.11.2000 

Podpisani poslane obvešča, da se na podlagi 174. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije kot 

sopredlagatelj pridružuje mag. Janezu Kopaču, ki je dne 
02.12.1998 Državnemu zboru predložil predlog Zakona o 
spremembi zakona o davku na dodano vrednost - EPA 650 - 
II. 

Ciril Pucko, l.r. 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZA ZAČETEK POSTOPKA 

ZA SPREMEMBO USTAVE R SLOVENIJE 

- EPA 708 - II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Združene liste Socialnih demokratov 

Silva ČRNUGELJ, 
mag. Majda POTRATA, 
Danica SIMŠIČ, 
Leopold GROŠELJ, 

Zadeva: Priglasitev sopredlagateljstva 

Podpisane poslanke in poslanec Državnega zbora Republike 
Slovenije priglašajo svoje sopredlagateljstvo k Predlogu za 
začetek postopka za spremembo Ustave Republike 

Slovenije, EPA 708-11 (črtanje 143. člena Ustave, ki se nanaša 
na pokrajine), ki ga je februarja 1999 vložilo 33 poslank in 
poslancev. 

Citirani predlog je bil objavljen v Poročevalcu Državnega zbora, 
št. 21/99, z dne 7.4.1999. 

Silva ČRNUGELJ, l.r. 
mag. Majda POTRATA, l.r. 

Danica SIMŠIČ, l.r. 
Leopold GROŠELJ, l.r. 

Ljubljana, 1.12.2000 

) 
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Sopredlagateljstvo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

IN DOPOLNITVI ZAKONA 0 VARNOSTI 

CESTNEGA PROMETA 

-EPA 1201 -II 

) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Ljubljana, 28. novembra 2000 

1999 vložila v po hitrem postopku skupina poslancev s 
prvopodpisanim poslancem Jožetom Avšičem. 

Sopredlagatelji določajo poslanca Bogdana Baroviča, da bo 
kot njihov predstavnik sodeloval na sejah delovnih teles 
državnega zbora in na sejah državnega zbora. 

Poslanci Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke 
pristopajo kot sopredlagatelji k PREDLOGU ZAKONA O 
SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA O VARNOSTI 
CESTNEGA POMETA - EPA 1201-11, ki ga je dne 20. junija 

Zmago Jelinčič, l.r. 
Sašo Peče, l.r. 

Sonja Areh-Lavrič, l.r. 
Bogdan Barovič, l.r. 
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Umik podpisa sopredlagateljstva 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 OSNOVNI ŠOLI 

-EPA 170-II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Združene liste Socialnih demokratov 

Samo BEVK 
poslanec DZ 

Ljubljana, 1.12.2000 

Zadeva: Umik podpisa k predlogu zakona 

Podpisani poslanec obvešča, da umika svoj podpis 
sopredlagateljstva k Predlogu zakona o spremembi zakona 
o osnovni šoli, EPA 170-11, ki je bil vložen v zakonodajno 
proceduro 12.6.1997. 

Obrazložitev: 
Spremembe zakona, ki jih je podpisal kot sopredlagatelj je 
potrebno ponovno proučiti. 

Samo BEVK, l.r. 

7. december 2000 81 poročevalec, št. 97 



BELEŽKE 

. 

. 

■ 

, 

. ■ 

poročevalec, št. 97 82 7. december 2000 



Umik podpisa sopredlagateljstva 

K PREDLOGU ZAKONA 0 PROSVETNI 

ZBORNICI SLOVENIJE 

-EPA 1300-II 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Združene liste Socialnih demokratov 

Samo BEVK 
poslanec DZ 

Ljubljana, 1.12.2000 

Zadeva: Umik podpisa k predlogu zakona 

Podpisani poslanec obvešča, da umika svoj podpis 
sopredlagateljstva k Predlogu zakona o Prosvetni zbornici 
Slovenije, EPA 1300-11, ki je bil vložen v zakonodajno 
proceduro 31.8.2000. 

Obrazložitev: 
Podpisani poslanec se strinja z ustanovitvijo Prosvetne 
zbornice Slovenije, vendar je to vprašanje tako pomembno, 
da ga mora proučiti vlada in, če tako oceni, prevzeti tudi 
predlagateljstvo. 

Samo BEVK, l.r. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon: . 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM  

Datum:   

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 

OBVESTILO 

Bralce obveščamo, da smo 1. decembra 2000 podražili ceno izvoda publikacije "Poročevalec" Državnega zbora Republike 
Slovenije na 630 tolarjev. 

UREDNIŠTVO POROČEVALCA 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. 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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