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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 
davčna številka 
račun : 

: 5022924 
: 21881677 
50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 JAVNIH FINANCAH (ZJF-B) 

- prva obravnava - EPA 157 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1611-0118 
Številka: 400-11/2000-1 
Ljubljana, 22.03.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 18. seji dne 22.3.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O JAVNIH FINANCAH, 

ki ga pošiljajo v prvo obravnavo na podlagi 174. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- dr. Nina Plavšak, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Razpolaganje z državnim oziroma občinskim premoženjem (v 
širšem pomenu besede) je poseben vidik upravljanja z državnim 
oziroma občinskim premoženjem. Po 3. točki prvega odstavka 
13. člena ZJF predloži Vlada Državnemu zboru hkrati s predlogom 
proračuna tudi program prodaje državnega finančnega in 
stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je potrebna zaradi 
zagotavljanja prejemkov proračuna z obrazložitvami. Vsebinsko 
enako velja po 2. točki drugega odstavka 13. člena ZJF za pro- 
gram prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja. 

Vendar pa ZJF ni uredil niti vsebine programa prodaje niti pogojev 
in postopkov prodaje državnega oziroma občinskega premoženja. 
Ta vprašanja so se dosedaj urejala z letnim zakonom o 
izvrševanju proračuna. Sistemsko pa niso bila urejena. Predvideno 
je namreč bilo, da bi jih urejal zakon o privatizaciji državnega 
premoženja (EPA 918-11), ki je bil sicer že predložen Državnemu 
zboru v drugo obravnavo. Prvi predlog zakona o privatizaciji 

državnega premoženja je bil pripravljen tekom leto 1993 in 
predložen Državnemu zboru v letu 1994. V letu 1997 je bil prvi 
predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja sicer 
umaknjen in nato vložen nov predlog, ki pa je temeljil na enakih 
(pomanjkljivih) pravno sistemskih izhodiščih. Od takrat se je 
javnofinančna zakonodaja pa tudi področni zakoni, ki urejajo 
izvajanje javnih služb in javnih gospodarskih služb, precej 
spremenila oziroma natančneje, je ta zakonodaja sedaj že precej 
bolj dodelana kot je bila v letu 1993. Zato je Vlada ocenila, da 
rešitve v predlogu zakona o privatizaciji državnega premoženja 
niso več sistemsko ustrezna podlaga za ureditev tega področja. 

Ker pa je po oceni Vlade navedena vprašanja, ki spada v sklop 
upravljanja z državnim oziroma občinskim premoženjem in s tem 
v sistem javnih financ, treba sistemsko zaokroženo urediti, 
predlaga, da se ta vprašanja uredijo s predlaganimi spremembami 
in dopolnitvami ZJF. 

Predlog zakona ureja samo enega od vidikov privatizacije v širšem 
pomenu besede, in sicer prodaje in druge pravne oblike odtujitve 
državnega oziroma občinskega premoženja. Ne ureja pa drugih 
dveh vidikov privatizacije v širšem pomenu besede, in sicer: 
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1. prenos izvajanja javnih služb oziroma gospodarskih javnih služb 
v privatni sektor in 
2. prenos pravice uporabe javnega dobra (bodosi naravnega 
javnega dobra bodisi grajenega javnega dobra). 

Navedena druga vidika privatizacije sedaj parcialno urejajo številni 
področni zakoni. Pravna ureditev (torej ureditev koncesij v širšem 
pomenu besede) zaenkrat še ni sistemsko zaokrožena. V zvezi 
s tem je v teku projekt, ki ga koordinira Ministrtsvo za finance, v 
okviru katerega bo pripravljen sistemski zakon o koncesijah ob 
pomoči tujih strokovnjakov. Predvidoma bo besedilo novega 
sistemskega zakona pripravljeno do sredine junija 2001. 

2. NAČELA ZAKONA 

Predlagani zakon v zvezi s prodajo oziroma drugimi pravnimi 
posli, katerih predmet je državno premoženje uzakonja naslednja 
načela: 

1. Načelo odplačnosti odtujitve, ki je izraženo v pravilu o 
prepovedi neodplačnega razpolaganja z državnim premoženjem 
(prvi odstavek novega 80. b člena ZJF). 

2. Načelo javnosti in preglednosti postopkov prodaje, po 
katerem je pri prodaji finančnega in stvarnega premoženja države 
treba izbrati take metode, ki zagotavljajo javnost in preglednost 
postopkov prodaje državnega premoženja in na ustrezen način 
upoštevajo cilje prodaje tega premoženja (prvi odstavek novega 
80. d člena ZJF). 

3. OCENA POTREBNIH PRORAČUNSKIH SREDSTEV 

Za izvrševanje zakona posebna proračunska sredstva niso 
potrebna. 

BESEDILO ZAKONA 

1. člen 

67. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/ 
00) se spremeni, tako da se glasi: 

»67. člen 
(Pomen uporabljenih pojmov) 

Posamezni pojmi, uporabljeni v tem poglavju, imajo naslednji 
pomen: 

1. program prodaje je program prodaje državnega finančnega 
in stvarnega premoženja za prihodnje proračunsko leto iz 3. 
točke prvega odstavka 13. člena tega zakona, 

2. stvarno premoženje so premične stvari in nepremičnine, 
3. kapitalska naložba države oziroma občine so delnice in 

poslovni deleži v gospodarskih družbah, katerih imetnik je 
država oziroma občina, 

4. ustanoviteljske pravice so ustanoviteljske oziroma članske 
pravice države oziroma občine v javnih zavodih, ki opravljajo 
dejavnost javnih služb, 

5. finančno premoženje so denarna sredstva, terjatve, kapitalske 
naložbe in članske pravice, 

6. javne službe so službe na področju vzgoje in izobraževanja, 
znanosti, kulture, športa, socialnega varstva, otroškega 
varstva, invalidskega varstva, socialnega zavarovanja in na 
drugih področjih, na katerih cilj opravljanja dejavnosti ni 

pridobivanje dobička in ki jih država oziroma lokalna skupnost 
zagotavlja z ustanovitvijo in delovanjem javnih zavodov po 
zakonu, ki ureja javne zavode, in posebnih zakonih, ki urejajo 
posamezna področja javnih služb, 

7. gospodarske javne službe so službe na področju, določenimi 
z zakoni s področja energetike, prometa in zvez, komunalnega 
in vodnega gospodarstva in gospodarjenja z drugimi vrstami 
naravnega bogastva, varstva okolja ter z zakoni, ki urejajo 
druga področja gospodarske infrastrukture, 

8. odtujitev je prodaja, zamenjava oziroma drug pravni posel, 
na podlagi katerega se lastninska pravica na stvarnem 
premoženju prenese na novega lastnika, oziroma na podlagi 
katerega se delnice ali poslovni deleži, ki so predmet 
kapitalske naložbe prenesejo na novega imetnika.« 

2. člen 

V 74. členu se črtajo besede »in vlog«. 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko iz kupnine, 
dosežene s prodajo posamezne kapitalske naložbe države, 
pokrijejo stroški pripravljalnih dejanj iz drugega odstavka 80. e 
člena tega zakona in drugi stroški, povezani s prodajo ter razlika 
kupnine nakaže v proračun.« 

3. člen 

80. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»80. člen 
(kupnine od prodaje oziroma najmenine od oddaje 

stvarnega premoženja) 

Kupnine, dosežene s prodajo stvarnega premoženja države 
oziroma občine, najemnine, dosežene z oddajo stvarnega 
premoženja države oziroma občine, ter odškodnine, izplačane 
na podlagi zavarovanja stvarnega premoženja države oziroma 
občine, se uporabijo samo za vzdrževanje oziroma nakup 
stvarnega premoženja države oziroma občine. 

4. člen 

Za 80. členom se doda nov razdelek »6.4. Prodaja državnega 
finančnega in stvarnega premoženja« z novimi 80. a do 80. j členi, 
ki se glasijo: 

»6.4. Prodaja državnega finančnega in stvarnega 
premoženja 

80. a člen 
(Uporaba določb) 

(1) Določbe tega razdelka o prodaji državnega stvarnega oziroma 
finančnega premoženja se smiselno uporabljajo tudi za: 
1. vsak drug pravni posel, ki ima naravo odtujitve državnega 

stvarnega premoženja oziroma kapitalske naložbe, 
2. oddajo stvarnega premoženja države v najem. 

(2) Določbe 80. b člena, drugega odstavka 80. c člena in drugega 
odstavka 80. e člena tega zakona se smiselno uporabljajo 
tudi za naslednja korporacijska pravna dejahja: 
1. povečanje osnovnega kapitala družbe, v kateri ima 

država kapitalsko naložbo, z novimi vložki, ki jih vplačajo 
druge osebe in na podlagi katerega se delež države v 
osnovnem kapitalu družbe zmanjša, 
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2. povečanje osnovnega kapitala družbe z denarnim 
oziroma stvarnim vložkom države, razen v primerih 
konverzije terjatev v deleže v postopku prisilne poravnave 
po 49. a do 49. d členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju 
in likvidaciji (Uradni list RS, št. 67/93, 39/97 in 52/99) 
oziroma v primerih iz 11. člena Zakona o finančnem 
poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99 in 110/99). 

3. redno zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, v kateri 
ima država kapitalsko naložbo, 

4. združitve, v katerih je udeležena družba, v kateri ima 
država kapitalsko naložbo 

5. delitve, ki ne ohranjajo kapitalskih razmerij, v katerih je 
udeležena družba, v kateri ima država kapitalsko naložbo. 

(3) Določbe tega razdelka se smiselno uporabljajo tudi za prodajo 
občinskega stvarnega oziroma finančnega premoženja 
oziroma druge pravne posle oziroma korporacijska dejanja 
iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena. 

(4) Določbe 80. c člena in 80. d do 80. f člena tega zakona se 
smiselno uporabljajo tudi za prodajo stvarnega oziroma 
finančnega premoženja oziroma druge pravne posle oziroma 
korporacijska dejanja iz prvega oziroma drugega odstavka 
tega člena, kadar prodajo oziroma druga pravna dejanja 
opravlja 
1. gospodarska družba, v katere kapitalu je država oziroma 

občina udeležena z večinskim deležem, 
2. javni zavod, 
3. javni sklad oziroma javna ustanova, če ni z Zakonom o 

javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) drugače določeno. 
(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena se določbe tega zakona 

ne uporabljajo za prodajo oziroma prenos premoženja, urejeno 
z Zakonom o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih 
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni list št. 30/98, 
72/98-odl.US, 12/99 in 50/99) oziroma z Zakonom o prvem 
pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju 
pooblaščenih investicijskih družb (uradni list RS, št. 50/99 in 
106/99). 

80. b člen 
(Načelo odplačnosti odtujitve) 

(1) Stvarnega oziroma finančnega premoženja države ni 
dovoljeno odtujiti neodplačno, odplačno pa samo pod pogoji 
in na način, določen v tem poglavju. 

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko država svoje 
premoženje neodplačno prenese na občino oziroma drugo 
lokalno skupnost. 

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko država svoje 
stvarno premoženje prenese neodplačno, 
1. če se ga daje kot humanitarno pomoč oziroma v skladu s 

predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, 
ali 

2. če se ga nameni za delovanje ustanove po Zakonu o 
ustanovah (Uradni list RS, št. 60/95). 

80. c člen 
(Cilji prodaje stvarnega in finančnega premoženja 

države) 

(1) Cilj prodaje stvarnega in finančnega premoženja države je 
doseganje maksimalizacije kupnine in s tem maksimalizacije 
prejemkov državnega proračuna. 

(2) Kadar je predmet prodaje kapitalska naložba države je treba 
pri prodaji poleg cilja iz prvega odstavka tega člena hkrati 
zagotoviti uresničitev širših gospodarskih interesov države, 
in sicer zlasti doseganje močne in trajne rasti gospodarstva, 
izboljšanje kakovosti in zmogljivosti javnih storitev ter 
zagotovitev uspešnejšega in konkurenčnejšega 
gospodarskega sistema. 

80. č člen 
(Program prodaje) 

(1) Vlada sprejme program prodaje glede stvarnega premoženja 
na predlog: 
1. Servisa skupnih služb Vlade Republike Slovenije za 

stvarno premoženje, s katerim upravljajo državni organi, 
razen za stvarno premoženje, s katerim upravlja 
ministrstvo, pristojno za obrambo, in ministrstvo, pristojno 
za notranje zadeve; 

2. ministrstva, pristojnega za obrambo in ministrstva, 
pristojnega za notranje zadeve za stvarno premoženje, 
s katerim upravljata; 

3. Vrhovnega sodišča za stvarno premoženje, s katerim 
upravljajo sodišča in na podlagi njegovega programa; 

4. Senata za prekrške za stvarno premoženje, s katerim 
upravljajo samostojni državni organi za postopek o 
prekrških in na podlagi njegovega programa; 

5. Državnega tožilstva za stvarno premoženje, s katerim 
upravljajo državna tožilstva in na podlagi njegovega 
programa; 

6. nevladnih neposrednih uporabnikov, za stvarno 
premoženje, s katerim upravljajo in na podlagi njihovega 
programa; 

7. ministrstev, za stvarno premoženje, s katerim upravljajo 
posredni uporabniki glede na področje dela ministrstva in 

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je Državni 
zbor Republike Slovenije samostojen pri določanju svojega 
programa prodaje stvarnega premoženja, s katerim upravlja 
in pri odločanju o prodaji tega premoženja. 

(3) Program prodaje mora glede stvarnega premoženja obsegati 
seznam stvarnega premoženja, katerega prodaja se s 
programom načrtuje, in v zVezi z vsako vrsto stvarnega 
premoženja: 
1. opredelitev uporabnika tega premoženja, 
2. razloge za prodajo, 
3. opredelitev metod prodaje, ki bodo uporabljene, 
4. namen uporabe kupnine, pridobljene s prodajo. 

(4) Vlada sprejme program prodaje glede kapitalskih naložb na 
predlog posameznih ministrstev, ki glede na svoje področje 
dela upravljajo s posamezno kapitalsko naložbo. 

(5) Program prodaje mora glede kapitalskih naložb obsegati 
seznam kapitalskih naložb, katerih prodaja se načrtuje, in v 
zvezi z vsako posamezno kapitalsko naložbo: 
1. osnovne podatke o gospodarski družbi, v kateri ima 

država kapitalsko naložbo, in sicer zlasti: firma in sedež 
družbe, opis dejavnosti družbe in podatke o finančnem 
položaju družbe in poslovanju družbe iz zadnjega letnega 
poročila družbe, 

2. skupni delež, ki ga v kapitalu družbe predstavljajo delnice 
oziroma poslovni deleži, ki so predmet kapitalske naložbe 
države, 

3. okvirni delež, ki ga v kapitalu družbe predstavljajo delnice 
oziroma poslovni deleži, katerih prodaja se načrtuje, 

4. opredelitev ciljev prodaje, 
5. opredelitev pripravljalnih dejanj, ki jih je v zvezi s prodajo 

treba opraviti, 
6. opredelitev metod prodaje.ki bodo uporabljene. 

(6) Določbe prvega do petega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi za spremembo programa prodaje državnega 
finančnega in stvarnega premoženja. 

80. d člen 
(Metode prodaje finančnega in stvarnega premoženja 

države) 

(1) Pri prodaji finančnega in stvarnega premoženja države je 
treba izbrati take metode, ki zagotavljajo javnost in preglednost 
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postopkov prodaje državnega premoženja in na ustrezen 
način upoštevajo cilje prodaje finančnega oziroma stvarnega 
premoženja države. 

(2) Kadar je pri prodaji finančnega oziroma stvarnega premoženja 
države edini cilj prodaje maksimalizacija kupnine mora biti 
prodaja opravljena na podlagi ene od naslednjih (licitacijskih) 
metod: javne ponudbe, javne dražbe ali javnega zbiranja 
ponudb. 

(3) Javna ponudba je na nedoločen oziroma določen (določljiv) 
krog oseb naslovljeno javno objavljeno vabilo k nakupu pod 
vnaprej objavljenimi pogoji. 

(4) Javna dražba je na nedoločen oziroma določen (določljiv) 
krog oseb naslovljena ponudba za sklenitev prodajne pogodbe 
pod vnaprej objavljenimi pogoji. 

(5) Javno zbiranje ponudb je na nedoločen oziroma določen 
(določljiv) krog oseb naslovljeno vabilo, naj pošljejo ponudbo 
za nakup določenega premoženja pod objavljenimi pogoji. 

(6) Kadar je pri prodaji kapitalskih naložb države treba poleg cilja 
iz prvega odstavka 80. c člena tega zakona upoštevati tudi 
cilje iz drugega odstavka 80. c člena tega zakona, se prodaja 
lahko opravi na podlagi pogodbe, sklenjene na podlagi 
neposrednih pogajanj, opravljenih s posameznim oziroma 
večimi zainteresiranimi kupci. Zainteresirani kupec oziroma 
kupci iz prejšnjega stavka tega člena, s katerimi se opravijo 
neposredna pogajanja za sklenitev pogodbe o prodaji 
kapitalske naložbe države, mora biti izbran na podlagi 
predhodnega javnega zbiranja ponudb. 

(7) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, se prodaja 
stvarnega premoženja države v naslednjih primerih lahko 
opravi na podlagi neposredne pogodbe: 
1. v primeru prodaje solastniških deležev na nepremičninah; 
2. v primeru prodaje zasedenih in najemnih stanovanj; 
3. v primeru zamenjave nepremičnin, če so izpolnjeni 

naslednji pogoji: 
zamenjava je v javnem interesu, 
ponudnik nepremičnine, ki je predmet zamenjave, je samo 
eden in 
vrednost državnega premoženja se z zamenjavo ne 
zmanjša; 

4. v primeru oddaje nepremičnin v najem, če je Republika 
Slovenija manj kot 50 odstotni solastnik nepremičnine; 

5. v primeru oddaje stanovanj v najem zaposlenim pri 
neposrednih uporabnikih; 

6. v drugih, s posebnimi predpisi določenih primerih. 

80. e člen 
(Pripravljalna dejanja v zvezi s prodajo posameznega 

stvarnega premoženja oziroma kapitalske naložbe 
države) 

(1) Pristojno ministrstvo oziroma drug državni organ iz prvega 
odstavka 80. č člena tega zakona mora pred prodajo 
posameznega stvarnega premoženja države zagotoviti, da 
se opravijo naslednja pripravljalna dejanja: 
1. da vrednost tega premoženja oceni pooblaščeni 

ocenjevalec vrednosti nepremičnin oziroma pooblaščeni 
ocenjevalec vrednosti strojev in opreme iz drugega 
oziroma tretjega odstavka 63. člena Zakonu o revidiranju 
(Uradni list RS, št. 11/2001 - v nadaljevanju: ZRev-1), 

2. da se izvedejo ustrezni postopki v zvezi s prodajo iz 80. 
d člena tega zakona. 

(2) Pristojno ministrstvo iz četrtega odstavka 80. č člena tega 
zakona mora pred prodajo posamezne kapitalske naložbe 
države zagotoviti, da se opravijo naslednja pripravljalna 
dejanja: 
1. da vrednost kapitalske naložbe oceni pooblaščeni 

ocenjevalec vrednosti podjetij iz prvega odstavka 63. člena 

ZRev-1 oziroma mednarodno priznana tuja finančna 
svetovalska institucija, 

2. da v primerih, kadar kapitalska naložba države predstavlja 
več kot 50 % delež v osnovnem kapitalu družbe, pred 
ocenitvijo vrednosti po 1. točki tega odstavka, revizijska 
družba po ZRev-1 oziroma druga mednarodno priznana 
revizijska družba opravi skrben finančni, pravni in 
organizacijski pregled te družbe za zadnja tri poslovna 
leta, 

a da se izvedejo ustrezni postopki v zvezi s prodajo iz 80. 
d člena tega zakona, 

4. da se v primeru iz šestega odstavka 80. d člena tega 
zakona opravijo ustrezna pogajanja z zainteresiranim 
kupcem oziroma kupci. 

80. f člen 
(Pogoji prodaje) 

(1) Plačilni in drugi pogoji prodaje državnega stvarnega oziroma 
finančnega premoženja morajo biti določeni tako, da je država 
kot prodajalec ustrezno zavarovana pred vsemi tveganji, 
povezanimi s prodajo in zlasti tveganjem neizpolnitve 
nasprotne pogodbene stranke. 

(2) Kadar se prodajna pogodba sklepa na podlagi ene od 
licitacijskih metod prodaje iz drugega odstavka 80. d člena 
tega zakona, mora zainteresirani kupec kot pogoj za udeležbo 
v postopku javne ponudbe, javne dražbe ali javnega zbiranja 
ponudb plačati varščino v utrditev obveznosti skleniti prodajno 
pogodbo, ki ne sme biti nižja od 10 % izhodiščne prodajne 
cene. Če je z zainteresiranim kupcem prodajna pogodba 
sklenjena se varščina iz prejšnjega stavka šteje za aro, dano 
v znamenje sklenitve prodajne pogodbe. 

(3) Kadar se prodajna pogodba sklene po šestem odstavku 80. 
d člena tega zakona, mora kupec v znamenje sklenitve 
pogodbe plačati aro, ki ne sme biti nižja od 10 % prodajne 
cene. 

(4) Prenos lastninske pravice na prodanem stvarnem premoženju 
oziroma prenos kapitalske naložbe na kupca ni dovoljen, 
dokler ni plačana celotna kupnina. 

(5) Izročitev prodanega stvarnega premoženja v posest je 
dovoljena pred plačilom celotne kupnine samo, če kupec 
zagotovi bančno garancijo oziroma drugo ustrezno 
zavarovanje za plačilo kupnine. 

80. g člen 
(Predpis o prodaji državnega stvarnega in finančnega 

premoženja) 

Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, predpiše 
podrobnejše postopke in pogoje prodaje finančnega in stvarnega 
premoženja države. 

80. h člen 
(Prodaja kapitalske naložbe države) 

(1)0 prodaji posamezne kapitalske naložbe države odloči vlada 
v skladu s programom prodaje državnega finančnega in 
stvarnega premoženja na predlog pristojnega ministra in v 
soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

(2) Predlog pristojnega ministra za prodajo posamezne kapitalske 
naložbe mora obsegati: 
1. opredelitev ciljev prodaje in razloge, s katerimi se 

utemeljuje, da bodo s predlagano prodajo ti cilji doseženi, 
2. obrazložitev pripravljalnih dejanj, ki so bila opravljena v 

zvezi s prodajo, 
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3. opredelitev metod prodaje, ki bodo uporabljene in razloge, 
s katerimi se utemeljuje, da so te metode ustrezne za 
dosego ciljev prodaje, 

(3) Predlogu pristojnega ministra za prodajo posamezne 
kapitalske naložbe mora biti priložena cenitev iz 1. točke 
drugega odstavka 80. e člena tega zakona. 

(4) Minister, pristojen za finance, izda soglasje k predlogu prodaje 
posamezne kapitalske naložbe, če predlog obsega vse, kar 
mora po drugem in tretjem odstavku tega člena obsegati, in 
če so opravljene metode in postopki prodaje v skladu s 80. d 
in 80. e členom tega zakona. 

80. i člen 
(Posebne določbe za javne službe) 

(1) Ustanoviteljskih pravic države v javnih zavodih ni dovoljeno 
prodati niti kako drugače odtujiti. 

(2) Kadar preneha potreba, da bi država zagotavljala javno 
službo, zaradi katere je ustanovila posamezen javni zavod, 
prek tega javnega zavoda, se javni zavod lahko preoblikuje v 
kapitalsko družbo, če zakon, ki ureja izvajanje javne službe 
na posameznem področju, ne določa drugače. 

(3) Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja 
tudi za delitev javnega zavoda v javni zavod, ki še naprej 
opravlja javno službo, in v kapitalsko družbo, ki opravlja 
gospodarske dejavnosti. 

(4) Za prodajo kapitalske naložbe države, ki jo ta pridobi na podlagi 
drugega oziroma tretjega odstavka tega člena, se uporabljajo 
določbe tega poglavja o prodaji kapitalskih naložb. 

(5) V primeru iz četrtega odstavka tega člena mora predlog 
pristojnega ministrstva iz četrtega odstavka 80. č člena tega 
zakona obsegati tudi: 
1. opredelitev načina preoblikovanja oziroma delitve javnega 

zavoda, 
2. razloge, ki utemeljuje okoliščine, zaradi katerih je 

preoblikovanje oziroma delitev javnega zavoda v skladu 
z drugim oziroma tretjim odstavkom tega člena. 

(6) Stvarno premoženje, ki ga uporablja javni zavod, je dovoljeno 
odtujiti samo, če to ni več potrebno za zagotavljanje javne, 
službe. 

(7) V primeru iz šestega odstavka tega člena mora predlog 
pristojnega ministrstva iz tretjega odstavka 80. č člena tega 
zakona obsegati tudi razloge, iz katerih izhaja, da stvarno 
premoženje ni več potrebno za zagotavljanje javne službe. 

80. j člen 
(Posebne določbe za gospodarske javne službe) 

(1) Kapitalsko naložbo države v družbi, ki opravlja gospodarsko 
javno službo, je dovoljeno odtujiti, če je mogoče izvajanje 
gospodarske javne službe zagotoviti na podlagi koncesije 
oziroma na drug ustrezen način in če poseben zakon, ki 
ureja izvajanje gospodarske javne službe na posameznem 
področju, ne določa drugače. 

(2) Za prodajo kapitalske naložbe države v družbi, ki opravlja 
gospodarsko javno službo, se uporabljajo določbe tega 
poglavja o prodaji kapitalskih naložb, če poseben zakon, ki 
ureja izvajanje gospodarske javne službe na posameznem 
področju, ne določa drugače. 

5. člen 

Vlada mora izdati predpis iz 80. g člena zakona, kot se dopolni s 
tem zakonom, v roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

6. člen 

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

(2) Določbe zakona kot se spreminjajo in dopolnjujejo s tem 
zakonom se prvič uporabijo za program prodaje državnega 
oziroma občinskega premoženja za leto 2002. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. SPREMEMBA 67. ČLENA 

67. člen ZJF je uvodna določba k 6. poglavju ZJF. Ker 6. poglavje 
ureja upravljanje z državnim in občinskim premoženjem, se v 
spremenjenem 67. členu ZJF (1. člen novele) opredelijo posamezni 
pojmi, ki se v navedenem poglavju (in zlasti novem 3. razdelku 
tega poglavja - glej 4. člen novele) uporabljajo. 

2. SPREMEMBA 74. IN 80. ČLEN 

Sprememba oziroma dopolnitev 74. člena ZJF (2. člen novele) in 
80. člena ZJF (3. člen novele) je potrebna zaradi uskladitve 
navedenih določb z opredelitvami posameznih pojomov v 
spremenjenem 67. členu ZJF in zaradi določitve nekaterih izjem 
od obeh splošnih pravil o namenski rabi kupnin. 

3. NOV RAZDELEK - PRODAJA DRŽAVNEGA 
PREMOŽENJA 

3.1. Uporaba določb (novi 80. a člen) 

Po predlaganem novem 80. a členu ZJF se določbe novega 
razdelka 6.4. uporabljajo za vse vrste pravnih poslov, pri katerih 
je zaradi smotrne rabe državnega premoženja treba uveljaviti 
načelo odplačnosti odtujitve, in sicer za vse obligacijskopravne 
posle (prvi odstavek novega 80. a člena ZJF). 

Po drugem odstavku novega 80.a člena ZJF pa se načelo 
neodplačnosti odtujitve (novi 80. b člen), določbe o (strateških) 
ciljih (drugi odstavek novega 80. c člena ZJF) in pripravljalnih 
dejanjih, vključno z ocenitvijo vrednosti (drugi odstavek novega 
80. e člena ZJF) uporabljajo za vse vrste korporacijskih dejanj, 
pri katerih je treba zagotoviti uresničitev načelo smotrnega 
upravljanja z državnim premoženjem, izraženo v načelu 
odplačnosti odtujitve. 

Določbe razdelka se po tretjem odstavku novega 80. a člena 
uporabljajo tudi za prodajo občinskega stvarnega in finančnega 
premoženja (tretji odstavek novega 80. a člena). Prav tako se 
določbe o ciljih prodaje (novi 80. c člen), metodah prodaje (novi 
80. d člen), pripravljalnih dejanjih (novi 80. e člen) in pogojih prodaje 
(novi 80. f člen) uporabljajo tudi za prodajo in druga pravna dejanja, 
urejena v novem razdelku, ki jih opravijo pravne osebe v večinski 
lasti države oziroma občine (četrti odstavek novega 80. a člena). 

V petem odstavku pa so določene izjeme od splošnega pravila iz 
četrtega odstavka za prodajo oziroma prenos premoženja (v 
zamenjavo za lastniške certifikate), ki ga opravlja Slovenska 
razvojna dručba oziroma država na podlagi zakona o zaključku 
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne 
družbe oziroma zakona o Prvem pokojninskem skladu in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb. 

3.2. Načelo odplačnosti odtujitve (80. b člen). 

Načelo odplačnosti odtujitve je izraženo v pravilu o prepovedi 
neodplačnega razpolaganja z državnim premoženjem (prvi 
odstavek novega 80. b člena ZJF). Po drugem odstavku novega 

80. b člena ZJF je izjema od načela neodplačnosti odtujitve 
dovoljena za prenos premoženja države na občino oziroma drugo 
lokalno samoupravno skupnost, če poseben zakon tako določa. 

Namen izjem, določenih v tretjem odstavku novega 80. člena 
ZJF pa je omogočiti neodplačno razpolaganje s stvarnim 
premoženjem za humanitarne (dobrodelne) in druge splošno 
koristne namene. 

3.3. Cilji prodaje (80. c člen) 

Ozko proračunsko gledano je namen prodaje državnega 
premoženja zagotovitev likvidnih (denarnih) prejemkov proračuna. 
Cilj, ki se ga želi s tem doseči, je zato maksimalizacija proračunskih 
prejemkov v pomenu čim višje prodajne cene. 

Pri posameznih vrstah kapitalskih naložb pa zaradi širših 
makroekonomskih interesov države, povezanih z gospodarskim 
razvojem, maksimalizacija proračunskih prejemkov ne more biti 
edini ključni cilj prodaje. Pri prodaji teh vrst kapitalskih naložb je 
treba namreč hkrati zagotoviti doseganje makroekonomskih ciljev, 
in sicer zlasti doseganje močne in trajne rasti gospodarstva, 
izboljšanje kakovosti in kapacitete javnih storitev ter zagotovitev 
uspešnejšega in konkurenčnejšega gospodarskega sistema. 

3.4. Program prodaje (80. č člen) 

Novi 80. č člen ureja postopek (predlagatelje) in vsebino programa 
prodaje iz 3. točke prvega odstavka 13. člena ZJF (primerjaj 
opredelitev pojma v 1. točki novega 67. člena ZJF). 

Poudariti je tudi treba, da je program prodaje samo okvirni pro- 
gram prodaje, saj je v zvezi z vsako posamezno vrsto stvarnega 
premoženja oziroma kapitalske naložbe pred končno odločitvijo 
o prodaji treba izdelati posamičen (konkreten) program (predlog) 
prodaje te kapitalske naložbe (primerjaj novi 80. h člen ZJF). 

3.5. Metode prodaje (80. d člen) 

3.5.1. Pristop k opredelitvi metod 

Prvi odstavek novega 80. d člena najprej uzakoni načelo javnosti 
In preglednosti postopkov prodaje. Metode in postopki prodaje 
morajo biti določeni tako, da omogočajo doseganje ciljev prodaje 
posamezne vrste premoženja (primerjaj novi 80. c člen ZJF in 
obrazložitev te določbe). 

Kadar je pri prodaji kapitalske naložbe (glede na vrsto te naložbe 
in vrsto dejavnosti, ki jo opravlja pravna oseba, ki je predmet 
naložbe) treba, poleg maksimiranja prodajne cene, zasledovati 
tudi makroekonomske cilje povezane s strategijo razvoja na 
določenem področju gospodarskega sistema, je treba uporabiti 
takšne metode, ki omogočajo hkratno uresničitev obeh ciljev. To 
so t. im tenderske metode. 

Kadar pa je edini cilj, ki ga je treba pri prodaji določene vrste 
premoženja zasledovati, maksimiranje prodajne cene, so za 
dosego tega cilja primernejše t. im. Ilcltacljske metode. 
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Temeljna prvina javnosti in s tem preglednosti prodaje je 
vzpostavitev konkurence, z namenom, da se doseže najvišja 
(najoptimalnejša) cena. Zahteva po javnosti tako ni sama sebi 
namen, temveč je njen temeljni namen vzpostavitev konkurence 
med potencialnimi kupci, ki se doseže tako, da so ti v začetni fazi 
obveščeni o postopku prodaje, ter se postopka lahko 
enakopravno udeležijo, če so za to zainteresirani in če izpolnjujejo 
pogoje, določene zaradi doseganja morebitnih strateških interesov 
države kot prodajalca. 

Cilji, ki jih je treba pri prodaji (privatizaciji) posamezne vrste 
kapitalske naložbe zasledovati, opredeljuje tudi krog potencialnih 
primernih kupcev take naložbe (v nadaljevanju: investitorji), in 
sicer po merilu, s kakšnim namenom investitor kupuje kapitalski 
delež v ciljni pravni osebi. Kapitalski delež je glede na 
pravnoorganizacijsko obliko ciljne pravne osebe izražen bodisi v 
delnicah (če je organizirana kot delniška družba) bodisi v 
poslovnih deležih (če je organizirana kot družba z omejeno 
odgovornostjo). 

Po opisanem merilu lahko investitorje razdelimo v naslednje 
skupine: 

1. Strateški investitor ie oseba (praviloma pravna oseba), ki 
kupuje kapitalski delež v določeni pravni osebi z namenom pridobiti 
odločujoč vpliv na upravljanje te osebe in nadzor nad njenim 
poslovanjem. Strateški investitor želi z nakupom kapitalskega 
deleža doseči svoje cilje ob upoštevanju strategije razvoja ciljne 
pravne osebe, njenega znanja in poznavanja lokalnega trga ter 
njene informacijske baze. V zameno nudi prenos znanja, širitev 
palete proizvodov oziroma storitev, dostop na tuje trge, na katerih 
je prisoten sam in podobno. Strateški investitor praviloma želi 
pridobiti delež, ki presega 50 % upravljavskih upravičenj v ciljni 
pravni osebi. 

2. Ključni Investitor je oseba, ki sicer praviloma nima namena 
pridobiti večinskega kapitalskega deleža (deleža, ki presega 50 
% upravljavskih upravičenj) v ciljni pravni osebi. Hkrati pa ključni 
investitor kapitalskega deleža ne kupuje zgolj kot finančno naložbo 
z edinim namenom oplemenitenja vrednosti tega premoženja in 
doseganja donosov iz take naložbe. Eden od namenom, ki ga 
ključni investitor želi doseči s tako naložbo je namreč tudi 
vzpostaviti tesnejše poslovno sodelovanje s ciljno pravno osebo. 

3. Portfellskl investitorje oseba, ki nalaga premoženje v različne 
oblike likvidnih finančnih naložb izključno z namenom 
oplemenitenja vrednosti tega premoženja in doseganja donosov 
iz take naložbe. Portfeljske investitorje lahko shematsko razdelimo 
v tri skupine: 
3.1. Institucionalni Investitor je oseba, ki opravlja določene 
finančne storitve in ki v zvezi s tem nalaga premoženje, ki ga pri 
opravljanju teh finančnih storitev upravlja, v različne oblike likvidnih 
finančnih naložb po načelih razpršitve tveganj. V to skupino 
spadajo zlasti investicijski skladi (pri nas vzajemni skladi in 
investicijske družbe), pokojninski skladi (kot posebna oblika 
investicijskih skladov) in zavarovalnice (glede premoženja kritnih 
skladov, ki jih upravljajo). 
3.2. Dobro poučeni nelnstltuclonalnl Investitor je oseba, ki 
opravlja druge dejavnosti in ki profesionalno (kot osrednjo 
dejavnost) ne opravlja storitev, značilnih za institucionalne 
investitorje, temveč svoje presežno (»poslovno nepotrebno«) 
premoženje nalagajo v različne oblike likvidnih finančnih naložb 
po načelih razpršitve tveganj, ter imajo ustrezna znanja in izkušnje, 
potrebne za presojo tveganj, povezanih s takimi naložbami. V to 
skupino spadajo zlasti večje gospodarske družbe. 
3.3. Laični Investitorji (pogosto v našem okolju poimenovani 
tudi kot»mali investitorji«). Ti se od ostalih dveh skupin portfeljskih 
investitorjev razlikujejo po tem, da se zanje predpostavlja da nimajo 

ustreznih znanj in izkušenj, potrebnih za presojo tveganj, 
povezanih s takimi naložbami. Ta predpostavka (pravna 
domneva) je hkrati tudi razlog za omejitev »nejavnih« prodaj po 
ZTVP-1. 

3.5.2. Licltacijske metode 

Kadar je edini cilj, ki ga je treba pri prodaji določene vrste kapitalski 
naložb zasledovati, maksimiranje prodajne cene, so za dosego 
tega cilja primernejše licitacijske metode. 

Pri izbiri posameznih od pravno možnih licitacijskim metod je 
treba upoštevati tudi časovne okvire, v katerih se želi opraviti 
prodajo, in razmerje med prodajno ceno ter stroški prodaje. 
Posamezne od pravno možnih licitacijskih metod so namreč 
dolgotrajnejše in tudi dražje od drugih. 

Licitacijske metode se razvrščajo v tri osnovne oblike. Vsem 
trem je skupno to, da so lahko naslovljene bodisi na nedoločen 
bodisi na določen krog oseb. Poudariti je treba, da se v pravu s 
pojmom določen krog oseb ne označujejo poimensko določene 
osebe, temveč krog oseb, ki so jim skupne določene lastnosti 
(na primer institucionalni in drugi dobro poučeni investitorji). 

1. Javna ponudba je na nedoločen oziroma določen krog oseb 
naslovljeno javno vabilo k nakupu pod vnaprej objavljenimi pogoji. 
Javna ponudba je prava ponudba, ki že vsebuje vse bistvene 
sestavine pogodbe, torej tudi določeno (in ne šele določljivo) ceno 
(primerjaj 32. člen ZOR). Med javno ponudba spada tudi nadaljnja 
javna prodaja, urejena v 58. členu in naslednjih ZTVP-1 

2. Javna dražba je na nedoločen oziroma določen krog oseb 
naslovljena ponudba za sklenitev prodajne pogodbe pod vnaprej 
objavljenimi pogoji. Od ponudbe, naslovljene na posamezno osebo, 
se javna dražba razlikuje po tem, da razpis javne dražbe veže 
ponudnika, da sklene pogodbo s tistim dražiteljem, ki privoli v 
ponujene pogoje prodaje (s tem, da pristopi k dražbi) in ponudi 
najvišjo ceno nad izklicno ceno (primerjaj prvi odstavek 604. člena 
ZOR). 

3. Drugače kot javna dražba je javno zbiranje ponudb na 
določen oziroma nedoločen krog oseb naslovljeno vabilo, naj 
pošljejo ponudbo za nakup določenega premoženja pod 
objavljenimi pogoji. Oseba, ki je objavila poziv za stavljanje ponudb 
(v obravnavanem primeru država), je zavezana skleniti pogodbo 
s tistim ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje (najvišjo ceno 
in najboljše pogoje plačila), če ni te svoje obveznosti v vabilu 
izrecno izključila (primerjaj prvi odstavek 604. člena ZOR). 

3.5.3. Tenderske metode 

Tenderske metode prodaje so primernejši način prodaje v vseh 
tistih primerih, v katerih je treba poleg cilja maksimalizacije cene 
zasledovati tudi druge ekonomske cilje, povezane s strategijo 
razvoja na določenem področju gospodarskega sistema. Tako 
pri nas kot tudi v razvitem svetu se tenderske metode uporabljajo 
pri kompleksnejših prodajah oziroma prodajah večjih vrednosti, v 
zvezi s katerimi je poleg prodajne cene treba uskladiti tudi druge 
modalitete (dodatne pogoje), povezane s prodajo. 

Doseganje strateških (širših ekonomskih) ciljev privatizacije 
pogojuje tudi krog potencialnih primernih investitorjev (kupcev). 
To bodo praviloma strateški investitorji lahko pa tudi ključni 
investitorji. Pri tem se tenderske metode, ki se uporabljajo za 
prodajo strateškim investitorjem delno razlikujejo od tenderskih 
metod, ki se uporabljajo za prodajo ključnim investitorjem. 
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Tenderske metode za prodajo strateškim investitorjem so 
praviloma zahtevnejše in časovno dolgotrajnejše od tenderskih 
metod za prodajo ključnim investitorjem. Postopek prodaje 
strateškemu investitorju običajno poteka v naslednjih fazah: 

Pripravljanja faza, ki obsega: 
1. Cenitev kapitalske naložbe za potrebe lastnika (države) - v 

zvezi s tem je praviloma treba opraviti skrben organizacijski, 
finančni in pravni pregled (due diligence). 

2 Določitev pogojev (meril), ki jih morajo izpolnjevati potencialni 
strateški investitorji. 

3. Priprava informacijskega prospekta za začetno predstavitev 
pravne osebe - kapitalske naložbe, ki je predmet prodaje. 

4. Izdelava seznama primernih potencialnih strateških 
investitorjev, ki se jih z informacijskim prospektom pozove, 
da se izjavijo o tem, ali so zainteresirani za nakup. 

5. Priprava pisma o zaupnosti. 

Prva faza - javni poziv k izkazu k Izkazu interesa za nakup 
kapitalskih deležev in Izbira potencialnih kandidatov s 
katerimi se nadaljuje postopek, ki obsega: 
1. Javni poziv k izkazu interesa za nakup kapitalskih deležev 
2 Neposredna vabila potencialnim strateškim investitorjem, ki 

so uvrščeni na seznam primernih potencialnih strateških 
investitorjev (4. korak pripravljalne faze) 

3. Začetni stik s strateškimi investitorji, ki so izkazali svoj interes 
za nakup 

4. Izbira ožjega kroga potencialnih strateških investitorjev, ki so 
izkazali svoj interes za nakup, s katerimi se nadaljuje postopek 

5. Podpis pisma o zaupnosti s potencialnimi strateškimi 
investitorji, izbranimi v 4. koraku te faze. 

Druga faza - Izvedba Due diligence za potrebe Izbranih 
potencialnih strateških Investitorjev, sprejem obvezujočih 
ponudb In Izbor najboljšega ponudnika, ki obsega 
1. Pregled ciljne pravne osebe (due diligence) s strani izbranih 

potencialnih strateških investitorjev in zagotavljanje dodatnih 
informacij 

2 Priprava osnutkov pogodb 
3. Prejem obvezujočih ponudb 
4. Izbor najboljšega/najboljših ponudnikov. 

Nadaljnja (podrobnejša) členitev pravno možnih postopkov 
(krogov), katerih končni izid je izbor najboljšega ponudnika, je v 
posameznem koraku prve in druge faze odvisna od števila 
primernih potencialnih strateških investitorjev, ki se odzovejo 
vabilu (pozivu) k izkazu interesa za nakup. 

3.5.4. Sklep 

V skladu s prej razloženimi strokovnimi podlagami je v drugem 
odstavku novega 80. d člena ZJF je poudarjeno načelo, po 
katerem se licitacijske metode uporabijo, kadar je edini cilj prodaje 
maksimaiizacija kupnine (primerjaj tudi prvi odstavek novega 80. 
c člena). V šestem odstavku novega 80. d člena so določeni 
položaji, v katerih je dopustno opraviti prodajo na podlagi 
neposrednih pogajanj, vendar mora biti tudi v tem primeru kupec 
oziroma kupci, s katerimi se opravijo neposredna pogajanja zbrani 
na podlagi predhodnega zbiranja ponudb. V sedmem odstavku 
novega 80. d člena pa so urejeni položaji, v katerih je dovoljeno 
opraviti neposredno prodajo stvarnega premoženja (nepremičnin 
in premičnih stvari). 

3.6. Pripravljalna dejanja (80. e člen) 

V skladu s pravili stroke pri prodaji stvarnega premoženja in 
zlasti kapitalskih naložb je namreč pred končno odločitvijo o 
posamezni prodaji treba opraviti ustrezna pripravljalna dejanja 
(glej tudi prejšnje razdelke). 

3.7. Pogoji prodaje (80. fčlen) 

Namen predlagane ureditve v novem 80. f členu ZJF je zagotoviti, 
da so pogoji prodaje določeni tako, da je država kot prodajalec v 
zadostni meri zavarovana pred vsemi tveganji, povezanimi s 
prodajo in zlasti tveganjem neizpolnitve nasprotne pogodbene 
stranke (prvi odstavek 80. f člena). Zato sta v drugem in tretjem 
odstavku novega 80. f člena urejena dva pravna instituta utrditve 
obveznosti (varščina in ara). V četretm in petem odstavku pa je 
kot obvezno uveljavljeno pravilo o sočasnosti izpolnitve (primerjaj 
122. člen ZOR). 

3.8. Predpis o prodaji (80. g člen) 

S predpisom bo vlada uredila podrobnejše postopke (torej tako 
postopke za izbiro in izvedbo posameznih metod prodaje - 80. d 
člen, kakor tudi postopke za izvedbo pripravljalnih dejanj - 80. e 
člen) in pogoje prodaje (80. f člen). 

3.9. Prodaja kapitalske naložbe države (80. h člen) 

V posamičnem programu prodaje kapitalske naložbe, o sprejemu 
katerega odloča Vlada Republike Slovenije, se na podlagi ustreznih 
strokovnih podlag (po opravljenih pripravljalnih dejanjih) opredelijo 
konkretni cilji prodaje te kapitalske naložbe in konkretne metode, 
ki bodo uporabljene pri prodaji, ter postopki in roki za izvedbo teh 
metod. V okviru priprave posamičnega programa prodaje 
kapitalske naložbe bodo opravljeni tudi postopki ocenitve vrednosti 
kapitalske naložbe z uporabo ustreznih metod ocenjevanja 
vrednosti podjetij. Vrednost kapitalske naložbe, ocenjena z 
uporabo teh metod, bo podlaga za določitev izhodiščne prodajne 
cene za prodajo te kapitalske naložbe. 

3.10. Posebne določbe za javne službe (80. i člen) in 
javne gospodarske službe (80. j člen) 

Pravita 80. i in 80. j člena so prilagojena posebnostim javnih služb 
oziroma gospodarskih javnih služb. Zaradi javnega interesa po 
zagotavljanju teh služb je prodaja dovoljena samo, če bodisi 
preneha potreba po opravljanju določene javne službe bodisi če 
je opravljanje te javne oziroma gospodarske javne službe mogoče 
zagotoviti na drug ustrezen način (na primer s koncesijo za 
opravljanje javne službe). 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

67. člen 
(Državno in občinsko premoženje in njegovo 

upravljanje) 

(1) Državno in občinsko premoženje po tem zakonu je finančno 
in stvarno premoženje v lasti države in občin. Finančno 
premoženje po tem zakonu so denarna sredstva, terjatve ter 
delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v 
pravne osebe (v nadaljevnaju: delnice in deleži na kapitalu). Stvarno 
premoženje so premičnine in nepremičnine. 

(2) Za opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu 
lahko država oziroma občina državno oziroma občinsko 
premoženje organizirata v obliki javnih zavodov, javnih 
gospodarskih zavodov, javnih podjetij, javnih skladov in agencij. 

74. člen 
(Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog države 

in občin) 

Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog se uporabi samo za 
odplačila dolgov v računu financiranja. 

80. člen 
(Sredstva od prodaje in zamenjave državnega 
oziroma občinskega stvarnega premoženja, 

odškodnine iz naslova zavarovanj) 

Sredstva od prodaje in zamenjave državnega oziroma občinskega 
stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj le- 
tega, se uporabijo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega 
premoženja države oziroma občine. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 

SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah 
prva obravnava (EVA 2001-1611-0118) 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

70. člen: postopna združljivost slovenske zakonodaje z 
zakonodajo EU 

b) v kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti izpolnjenen: 

popolno 

c) razlogi za neizpolnitev obveznosti 

jih ni 

Posamezna področja se uskladijo s prevzemom obveznosti ob 
pristopu (npr. Uredbe sveta 1552/89 in 1553/89) 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

glej točko b) 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES Hetol 

glej točko b) 

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Samo Finančna uredba in Uredba komisije 3418/89 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik? 

ne 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

Finančna uredba, OJL 356, 21.121977 
-usklajeno 

Uredba komisije, 3418/93, OJL 315, 16.12.1993 
- usklajeno 

Uredba sveta, 3605/93, OJL 332, 31.12.1993 
- usklajeno 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

Zakonodaja, ki ureja proračunsko financiranje ni predmet 
direktnega urejanja s strani zakonodaje EU. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza../! 
In priloženo njihovo mnenje o usklalenostl 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

/ 

Ime in priimek ter podpis 
vodje prav d« službe: Podpis minisu 

predstojjKit 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUDLIKE CIPER 0 REDNEM 

ZRAČNEM PROMETU (DCTRZP) 

-EPA 155-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1811-0105 
Številka: 345-14/99-2 
Ljubljana, 15.03.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 15. marca 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
CIPER O REDNEM ZRAČNEM PROMETU, 

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: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- Jakob Presečnik, minister za promet, 
- Jožef Slana, državni podsekretar v Ministrstvu za promet, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

l.člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Sporazum se v izvirniku v angleškem in prevodu v slovenskem 
Republike Ciper o rednem zračnem prometu, podpisan v Nikoziji, jeziku glasi: 
dne 8. novembra 1999. 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE CIPER 

O REDNEM ZRAČNEM PROMETU 

Glede na to, da sta Vlada Republike Slovenije In 

Vlada Republike Ciper 

(v nadaljevanju pogodbenici) 

pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, na 
voljo za podpis v Čikagu sedmega decembra 1944, in 

želita poglobiti sodelovanje v zračnem prometu in zagotoviti 
potrebno podlago za redni zračni promet, 

sta se Vlada Republike Slovenije in 

Vlada Republike Ciper 

dogovorili: 

1. člen 
OPREDELITEV POJMOV 

1. V tem sporazumu in njegovi prilogi: 

a) izraz "konvencija" pomeni Konvencijo o mednarodnem 
civilnem letalstvu, ki je bila na voljo za podpis v Čikagu 
sedmega decembra 1944, in vključuje vsako prilogo, 
sprejeto na podlagi 90. člena konvencije, in vsako 
spremembo prilog ali konvencije po njenem 90. in 94. 
členu, če so te priloge in spremembe začele veljati za 
obe pogodbenici ali, če sta jih ratificirali obe pogodbenici; 

b) izraz "pristojni organ" pomeni za Republiko Slovenijo 
Ministrstvo za promet in zveze, Uprava Republike 
Slovenije za zračno plovbo, in za Republiko Ciper ministra 
za komunikacije in delo ali v obeh primerih katero koli 
drugo osebo ali organ, pooblaščen za opravljanje nalog, 
ki jih zdaj opravljata omenjena organa; 

c) izraz "določeni prevoznik" pomeni prevoznika, ki ga je v 
skladu s 3. členom tega sporazuma določila in pooblastila 
ena od pogodbenic za opravljanje dogovorjenih letalskih 
prevozov; 

d) izraz "tarifa" pomeni cene, ki jih je treba plačati za prevoz 
potnikov, prtljage in tovora, ter pogoje, na podlagi katerih 
se te cene uporabljajo, vključno s provizijo in drugimi 
dodatnimi plačili za zastopanje ali prodajo prevoznih listin, 
izvzeti pa so plačila in pogoji za prevoz pošte. 

2. Za določbe tega sporazuma veljajo tiste določbe konvencije, 
ki se nanašajo na mednarodni zračni promet. 

2. člen 
PODELITEV PRAVIC 

1. Pogodbenica podeli drugi pogodbenici pravice določene v 
tem sporazumu, da vzpostavi in opravlja letalske prevoze na 
progah, določenih v prilogi.Taki prevozi in proge se v nadaljnjem 
besedilu imenujejo "dogovorjeni prevozi" oziroma "določene 
proge". 

2. Ob upoštevanju določb tega sporazuma ima prevoznik, ki ga 
določi vsaka pogodbenica pri opravljanju mednarodnih 
letalskih prevozov: 

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez 
pristanka; 

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

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

3. Nobena določba tega člena se ne sme razlagati tako, kot da 
daje določenemu prevozniku ene pogodbenice pravico, da 
na ozemlju druge pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrca 
potnike, prtljago, tovor in pošto, namenjene v drug kraj na 
njenem ozemlju. 

3. člen 
DOLOČITEV PREVOZNIKA IN DOVOLJENJE ZA 

OPRAVLJANJE PREVOZOV 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico določiti enega prevoznika 
za opravljanje dogovorjenih prevozov. Prev oznik se določi s 
pisnim uradnim obvestilom med pristojnima organoma 
pogodbenic. 

2. Pristojni organ, ki je prejel uradno obvestilo o določitvi 
prevoznika, ob upoštevanju določb tretjega in četrtega 
odstavka tega člena nemudoma izda prevozniku, ki ga je 
določila druga pogodbenica, potrebno dovoljenje za opravljanje 
prevozov. 

3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od prevoznika, ki ga je 
določila druga pogodbenica, zahteva dokaz, da izpolnjuje 
pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih ta organ v 
skladu z določbami konvencije običajno uporablja za 
mednarodni zračni promet. 
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4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za 
opravljanje prevozov iz drugega odstavka tega člena ali 
postaviti take pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za 
uresničevanje pravic iz 2. člena tega sporazuma, kadar koli 
omenjena pogodbenica nima dokazov, da ima pogodbenica, 
ki je prevoznika določila, ali njeni državljani pretežni lastninski 
delež in dejanski nadzor nad tem prevoznikom. 

5. Ko je določeni prevoznik dobil dovoljenje za opravljanje 
prevozov po drugem odstavku tega člena, lahko kadar koli 
začne opravljati dogovorjene prevoze, če so tarife, določene 
v skladu s 13. členom tega sporazuma, veljavne. 

4. člen 
ODVZEM ALI ZAČASNI PREKLIC DOVOLJENJA ZA 

OPRAVLJANJE PREVOZOV 

1. Pogodbenica ima pravico odvzeti ali začasno preklicati 
dovoljenje za opravljanje prevozov glede pravic, ki jih ima 
določeni prevoznik druge pogodbenice po 2. členu tega 
sporazuma, ali da za uresničevanje teh pravic določi pogoje, 
ki se ji zdijo potrebni, če: 

a) prevoznik ne more dokazati, da ima njegov pretežni 
lastninski delež in dejanski nadzor nad njim pogodbenica, 
ki ga je določila, ali njeni državljani, ali 

b) prevoznik ravna neskladno z zakoni in predpisi 
pogodbenice, ki daje te pravice, ali jih huje krši; ali 

c) prevoznik ne opravlja dogovorjenih prevozov pod pogoji, 
določenimi v tem sporazumu. 

2. Ta pravica se uporabi samo po posvetovanju z drugo 
pogodbenico, razen če so takojšen odvzem, začasni preklic 
dovoljenja ali določitev pogojev iz prvega odstavka tega člena 
nujno potrebni za preprečitev nadaljnjega kršenja zakonov in 
predpisov. 

5. člen 
URESNIČEVANJE PRAVIC 

1. Določena prevoznika imata primerne in enake možnosti za 
opravljanje dogovorjenih prevozov med ozemljema 
pogodbenic. 

2. Določeni prevoznik vsake pogodbenice upošteva interese 
določenega prevoznika druge pogodbenice, tako da ne bo 
neupravičeno škodoval dogovorjenim prevozom tega 
prevoznika. 

3. Glavni cilj dogovorjenih prevozov je na podlagi vzajemnosti 
zagotavljati zmogljivosti, ki ustrezajo povpraševanju po 
prometu med ozemljem pogodbenice, ki je določila prevoznika, 
in kraji na določenih progah. 

4. Pravica določenega prevoznika do opravljanja mednarodnega 
prometa med ozemljem druge pogodbenice in ozemlji tretjih 
držav se uresničuje v skladu s splošnimi načeli običajnega 
razvoja, za katera se zavzemata pogodbenici, pod pogojem, 
da je zmogljivost prilagojena: 

a) povpraševanju po prometu na ozemlje pogodbenice, ki je 
določila prevoznika, in z njega; 

b) povpraševanju po prometu na območjih, ki jih vključujejo 
dogovorjeni prevozi, vključno z lokalnimi in regionalnimi 
prevozi; 

c) zahtevam gospodarnega opravljanja dogovorjenih 
prevozov. 

5. Nobena pogodbenica ne sme enostransko omejiti delovanja 
določenega prevoznika druge pogodbenice razen v skladu z 
določili tega sporazuma ali s takimi enotnimi pogoji, kot jih 
predvideva konvencija. 

6. Da bi določeni prevozniki imeli primerne in enake možnosti, 
morata pogostost prevozov in njihovo zmogljivost kakor tudi 
rede letenja odobriti pristojna organa obeh pogodbenic. Ta 
zahteva mora biti izpolnjena tudi ob vsaki spremembi 
dogovorjenih prevozov. 

6. člen 
OPROSTITEV CARIN IN DAVŠČIN 

1. Letala, ki jih v mednarodnem zračnem prometu uporablja 
določeni prevoznik ene ali druge pogodbenice, kakor tudi 
njihova običajna oprema, zaloge goriva in maziva, druge 
zaloge, vključno s hrano, pijačo in tobakom, ki so na takem 
letalu, so ob vstopu na ozemlje druge pogodbenice oproščeni 
vseh carin ali davščin pod pogojem, da taka oprema in zaloge 
ostanejo na letalu, dokler se ponovno ne izvozijo. 

2. Carin in davščin, razen plačila stroškov za opravljene storitve, 
so oproščeni tudi: 

a) zaloge, natovorjene na ozemlju ene pogodbenice, v 
količinah, ki jih določijo organi te pogodbenice, in so 
namenjene za uporabo na letalu, ki ga v mednarodnem 
prometu uporablja določeni prevoznik druge pogodbenice; 

b) rezervni deli in običajna oprema letala, uvožena na ozemlje 
ene pogodbenice zaradi vzdrževanja ali popravila letala, 
ki se uporablja v mednarodnem prometu; 

c) gorivo in mazivo, namenjeni za uporabo na letalih, ki jih 
določeni prevoznik ene pogodbenice uporablja v 
mednarodnem prometu, tudi če bodo te zaloge 
uporabljene na delu poleta čez ozemlje pogodbenice, v 
kateri so bile natovorjene. 

3. Običajna oprema v letalu kot tudi predmeti in zaloge, ki so v 
letalih določenega prevoznika ene pogodbenice, se smejo na 
ozemlju druge pogodbenice raztovoriti le z odobritvijo carinskih 
organov tega ozemlja. V takem primeru lahko ostanejo pod 
nadzorom omenjenih organov, dokler niso ponovno izvoženi 
ali drugače uporabljeni v skladu s carinskimi predpisi. 

4. Vseh uvoznih carin in davščin so na podlagi vzajemnosti 
oproščene tudi letalske vozovnice, tovorni listi in nalepke za 
prtljago, na katerih je natisnjeno ime ali znak prevoznika in ki 
jih na ozemlje ene od pogodbenic uvozi določeni prevoznik 
druge pogodbenice ali njegovi zastopniki za izključno uporabo 
na svbjih letalih in za svoje potnike. 

5. Prtljaga in tovor v neposrednem tranzitu sta oproščena carin 
in drugih dajatev. 

6. Oprostitve, določene v tem členu, veljajo tudi v primerih, ko je 
določeni prevoznik ene ali druge pogodbenice s tretjim 
prevoznikom ali prevozniki sklenil sporazum o najemu ali 
prenosu stvari, navedenih v prvem in drugem odstavku tega 
člena, na ozemlje druge pogodbenice pod pogojem, da tudi ta 
tretji prevoznik ali prevozniki pri drugi pogodbenici uživajo 
take oprostitve. 
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7. člen 
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV 

1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo vstop na njeno 
ozemlje, zadrževanje na njem in odhod z njega za letala v 
mednarodnem zračnem prometu ali polete čez njeno ozemlje, 
veljajo tudi za določenega prevoznika druge pogodbenice. 

2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo vstop na njeno 
ozemlje, zadrževanje na njem in odhod z njega za potnike, 
posadko, prtljago, tovor ali pošto, kot na primer formalnosti 
glede vstopa, izstopa, izseljevanja in priseljevanja ter carinske 
in sanitarne ukrepe, veljajo za potnike, posadko, prtljago, 
tovor in pošto na letalih določenega prevoznika druge 
pogodbenice, dokler so na omenjenem ozemlju. 

3. Nobena pogodbenica ne sme svojemu prevozniku v primerjavi 
z določenim prevoznikom druge pogodbenice dajati kakršne 
koli ugodnosti pri uporabi zakonov in predpisov, omenjenih v 
tem členu. 

8. člen 
PRIZNAVANJE SPRIČEVAL IN DOVOLJENJ 

Spričevala o plovnosti, spričevala o usposobljenosti in dovoljenja, 
ki jih je izdala ali potrdila ena pogodbenica in še veljajo, druga 
pogodbenica prizna kot veljavna za opravljanje dogovorjenih 
prevozov na določenih progah pod pogojem, da so bila taka 
spričevala ali dovoljenja izdana ali potrjena v skladu s standardi, 
določenimi po konvenciji. Vsaka pogodbenica pa si pridržuje 
pravico, da za polete na svojem ozemlju ne prizna spričeval o 
usposobljenosti in dovoljenj, ki jih je njenim državljanom izdala 
druga pogodbenica. 

9. člen 
VARNOST LETALSTVA 

1. V skladu s svojimi pravicami in obveznostmi po mednarodnem 
pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, daje njuna medsebojna 
obveznost varovanja civilnega letalstva pred nezakonitimi 
dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih 
splošnih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu 
pogodbenici ravnata predvsem v skladu z določbami 
Konvencije o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih, 
storjenih na letalih, podpisane 14. septembra 1963 v Tokiu, 
Konvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, 
podpisane 16. decembra 1970 v Haagu, Konvencije o 
zatiranju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega letalstva, 
podpisane 23. septembra 1971 v Montrealu, in njenega 
dopolnilnega Protokola o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj 
na letališčih za mednarodno civilno letalstvo, podpisanega 
24. februarja 1988 v Montrealu. 

2. Pogodbenici si na zahtevo medsebojno pomagata, da bi 
preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita 
dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in posadk, 
letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje 
varnosti civilnega letalstva. 

3. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu z 
določbami Mednarodne organizacije civilnega letalstva o 
varnosti letalstva, opredeljenimi v prilogah h konvenciji v 
obsegu, v katerem te varnostne določbe veljajo za 
pogodbenici. Od letalskih prevoznikov, ki so vpisani v njuna 
registra ali imajo svojo glavno poslovno enoto ali stalni sedež 
na njunih ozemljih, ter od letaliških podjetij na svojih ozemljih 
zahtevata, da delujejo v skladu s takimi varnostnimi predpisi. 

4. Pogodbenici se strinjata, da smeta od prevoznikov zahtevati, 
da spoštujejo varnostne predpise, iz tretjega odstavka tega 
člena, ki jih druga pogodbenica zahteva za vstop, odhod 
oziroma dokler so letala na njenem ozemlju. Vsaka 
pogodbenica na svojem ozemlju zagotavlja učinkovito 
izvajanje ukrepov za zavarovanje letal, pregled potnikov, 
posadke, ročne prtljage, prtljage, tovora in zalog pred ali med 
vkrcavanjem ali natovarjanjem. Vsaka pogodbenica tudi z 
razumevanjem obravnava vse zahteve druge pogodbenice 
za uvedbo razumnih posebnih varnostnih ukrepov zaradi 
določene grožnje. 

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo civilnega letala 
ali drugega nezakonitega dejanja zoper varnost takega letala, 
njegovih potnikov in posadke, letališč ali navigacijskih naprav 
pogodbenici pomagata druga drugi tako, da olajšata 
komunikacije in z drugimi ustreznimi ukrepi za hitro in varno 
končanje takega dogodka ali grožnje. 

10. člen 
DAJATVE ZA UPORABNIKE 

1. Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli uvedbo upravičene 
in primerne dajatve za določenega prevoznika druge 
pogodbenice. Te dajatve temeljijo na razumnih ekonomskih 
načelih. 

2. Takse za uporabo letališč ter navigacijskih naprav in storitev, 
ki jih določenemu prevozniku ene pogodbenice ponuja druga 
pogodbenica, ne smejo biti višje od dajatev, ki jih morajo plačati 
domača letala v podobnem rednem mednarodnem zračnem 
prometu. 

11. člen 
KOMERCIALNO PREDSTAVNIŠTVO PREVOZNIKA 

1. Določeni prevoznik ene pogodbenice ima pravico, da v skladu 
z zakoni in predpisi druge pogodbenice, ki urejajo vstop, bivanje 
in zaposlovanje, pripelje in ima na ozemlju druge pogodbenice 
svoje vodstveno, tehnično, operativno in drugo strokovno 
osebje, potrebno za opravljanje zračnih prevozov. 

2. Pogodbenica še posebej dovoljuje določenemu prevozniku 
druge pogodbenice, da na njenem ozemlju prodaja svoje 
prevozne zmogljivosti neposredno ali po svoji presoji po 
zastopnikih. Vsak prevoznik ima pravico prodajati take 
prevoze in vsakdo jih lahko prosto kupuje v lokalni valuti ali v 
prosto zamenljivih valutah drugih držav v skladu z veljavnimi 
deviznimi predpisi. 

3. Določeni prevoznik ene pogodbenice lahko na podlagi 
vzajemnosti na ozemlju druge pogodbenice odpre urade za 
oglaševanje in prodajo letalskih prevozov. 

4. Storitve zemeljske oskrbe enega ali drugega določenega 
prevoznika se opravljajo v skladu z zakoni in predpisi druge 
pogodbenice. 

12. člen 
PRENOS PRIHODKOV 

1. Pogodbenica določenemu prevozniku druge pogodbenice daje 
v skladu z deviznimi predpisi pogodbenice, na ozemlju katere 
so bili prihodki ustvarjeni, pravico do prostega prenosa 
presežka prihodkov nad odhodki, ki ga je prevoznik ustvaril 
na ozemlju te pogodbenice s prevozom potnikov, pošte in 
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tovora. Če so plačila med pogodbenicama urejena s posebnim 
sporazumom, velja ta posebni sporazum. 

2. Če pogodbenica uvede omejitve glede prenosa presežka 
prihodkov nad odhodki določenega prevoznika druge 
pogodbenice, ima ta pravico uvesti enake omejitve za 
določenega prevoznika te pogodbenice. 

13. člen 
TARIFE 

1. Tarife, ki jih določeni prevoznik uporablja v zvezi s kakršnim 
koli prevozom na ozemlje druge pogodbenice ali z njega, se 
določijo na primerni ravni, pri čemer so ustrezno upoštevani 
vsi pomembni dejavniki, vključno s stroški poslovanja, 
primernim dobičkom, značilnostmi posamezne storitve in 
tarifami drugih prevoznikov. 

2. Tarife iz prvega odstavka tega člena se po možnosti določijo 
s sporazumom med določenima prevoznikoma pogodbenic 
in po posvetovanju z drugimi prevozniki, ki opravljajo prevoze 
na tej progi ali njenem delu. Določeni prevozniki bodo, kadar 
koli bo to mogoče, dosegli tak sporazum z uporabo postopka 
za določanje cen, ki ga je uvedlo Mednarodno združenje 
letalskih prevoznikov, ki oblikuje ustrezne predloge. 

3. Tako določene tarife je treba predložiti pristojnima organoma 
pogodbenic v odobritev vsaj šestdeset dni pred predlaganim 
datumom njihove uvedbe. V posebnih primerih je ta rok lahko 
krajši, če ga odobrita pristojna organa. Če v tridesetih dneh 
po predložitvi tarif nobeden od pristojnih organov drugemu 
pristojnemu organu ne sporoči svojega nestrinjanja, se šteje, 
da so tarife odobrene. 

4. Če se določena prevoznika ne moreta sporazumeti ali če 
tarife ne odobri pristojni organ ene od pogodbenic, jih 
poskušata sporazumno določiti pristojna organa obeh 
pogodbenic. Pogajanja se začnejo v tridesetih dneh od dneva, 
ko postane jasno, da se določena prevoznika ne moreta 
dogovoriti o tarifi, ali ko je pristojni organ ene pogodbenice 
sporočil pristojnemu organu druge pogodbenice, da se ne 
strinja s tarifo. 

5. Ob nestrinjanju bo spor rešen v skladu s postopki, določenimi 
v 17. členu tega sporazuma. 

6. Že določena tarifa velja, dokler ni določena nova tarifa v skladu 
z določbami tega člena ali 17. člena tega sporazuma. 

7. Pristojni organ vsake pogodbenice si po najboljših močeh 
prizadeva zagotoviti, da določena prevoznika upoštevata 
dogovorjene tarife, prijavljene pri pristojnih organih pogodbenic, 
in da noben prevoznik neposredno ali posredno nezakonito 
ne znižuje nobenega dela teh tarif. 

14. člen 
PREDLOŽITEV REDOV LETENJA 

1. Določeni prevoznik predloži predvidene rede letenja v 
odobritev pristojnemu organu druge pogodbenice najmanj 
šestdeset dni, preden začne opravljati dogovorjene prevoze. 
Enak postopek velja za vsako spremembo. 

2. Za dodatne polete, ki jih določeni prevoznik ene pogodbenice 
želi opraviti v okviru dogovorjenih prevozov zunaj odobrenega 
reda letenja, mora predhodno zaprositi za dovoljenje pristojni 
organ druge pogodbenice. Praviloma mora za to zaprositi 
najmanj dva delovna dneva pred takimi poleti. 

15. člen 
STATISTIČNI PODATKI 

Pristojna organa pogodbenic na zahtevo dajeta drug drugemu 
občasne statistične podatke in druge podobne informacije, ki se 
nanašajo na promet, opravljen v dogovorjenih prevozih. 

16. člen 
POSVETOVANJA 

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

17. člen 
REŠEVANJE SPOROV 

1. Vsak spor, ki izhaja iz uporabe tega sporazuma in ga ni 
mogoče rešiti z neposrednimi pogajanji ali po diplomatski poti, 
se na zahtevo ene ali druge pogodbenice predloži 
arbitražnemu sodišču. 

2. V takem primeru vsaka pogodbenica imenuje enega 
razsodnika, ta dva pa imenujeta predsednika, državljana tretje 
države. Če v dveh mesecih od dneva, ko je ena pogodbenica 
imenovala svojega razsodnika, druga pogodbenica ne imenuje 
svojega ali če se v šestdesetih dneh od imenovanja drugega 
razsodnika oba razsodnika ne dogovorita o imenovanju 
predsednika, lahko vsaka pogodbenica zaprosi predsednika 
Sveta Mednarodne organizacije civilnega letalstva, da 
nadaljuje s potrebnimi imenovanji. Če je predsednik Sveta 
državljan ene ali druge pogodbenice, se lahko za imenovanje 
razsodnikov zaprosi podpredsednik Sveta, ki je državljan 
tretje države. 

3. Arbitražno sodišče določi svoj postopek. Vsaka pogodbenica 
plača stroške svojega razsodnika. Preostale stroške 
arbitražnega sodišča krijeta pogodbenici v enakih delih. 

4. Pogodbenici ravnata v skladu z vsako odločitvijo, sprejeto na 
podlagi tega člena. 

18. člen 
SPREMEMBE 

1. Če ena ali druga pogodbenica meni, da je treba spremeniti 
katero koli določbo tega sporazuma, lahko zahteva 
posvetovanje z drugo pogodbenico. Tako posvetovanje se 
začne v šestdesetih (60) dneh od dneva zahteve. Tako 
dogovorjene spremembe začnejo veljati, ko so po izpolnitvi 
notranjepravnih ali drugih potrebnih postopkov potrjene z 
izmenjavo diplomatskih not. 

2. Spremembe, ki se nanašajo na določbe sporazuma, razen 
priloženih preglednic, vsaka pogodbenica potrdi v skladu s 
svojimi notranjepravnimi postopki. 

3. O spremembah, ki se nanašajo na določbe priloženih 
preglednic, se lahko dogovorita pristojna organa pogodbenic. 

4. Ob sklenitvi kakršne koli splošne večstranske konvencije, ki 
bi se nanašala na letalski promet in bi postala zavezujoča za 
obe pogodbenici, se ta sporazum spremeni, tako da je 
skladen z določbami take konvencije. 
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19. člen 
PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pisno sporoči drugi 
pogodbenici svojo odločitev o odpovedi tega sporazuma. Tako 
uradno obvestilo mora biti hkrati poslano Mednarodni 
organizaciji civilnega letalstva. 

2. Sporazum preneha veljati ob koncu obdobja veljavnosti reda 
letenja, v katerem se izteče dvanajstmesečni odpovedni rok, 
razen če je odpoved sporazumno umaknjena pred iztekom 
tega roka. 

3. Če druga pogodbenica ne potrdi prejema, se šteje, da je 
uradno obvestilo o odpovedi prejela štirinajst dni po dnevu, 
ko ga je prejela Mednarodna organizacija civilnega letalstva. 

20. člen 
REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI 

CIVILNEGA LETALSTVA 

Ta sporazum in vse spremembe se registrirajo pri Mednarodni 
organizaciji civilnega letalstva. 

21. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

Sporazum začne veljati trideseti dan po tem, ko sta pogodbenici 
druga drugo z diplomatskimi notami obvestili, da so izpolnjeni 
zahtevani notranjepravni postopki. 

V potrditev dogovorjenega sta pogodbenici podpisali ta sporazum. 

Sestavljeno v Nikoziji osmega novembra 1999 v dveh izvirnikih v 
angleškem jeziku. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Republike Ciper 

Anton Bergauer, l.r. Averof Neophytou, l.r. 
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PRILOGA 

PREGLEDNICA PROG 

1. PREGLEDNICA PROGI 

Proge, na katerih opravlja prevoze določeni prevoznik Republike Slovenije: 

izi 
krajev v Sloveniji Larnaco in/^li Paphos 

Vmesni krall: 
bodo določeni 

Naslednll krall: 
bodo določeni 

2. PREGLEDNICA PROG II 

Proge, na katerih opravlja prevoze določeni prevoznik Republike Ciper: 

izi 
krajev na Cipru Ljubljano in en kraj, ki bo določen kasneje 

Vmesni kra|l: 
bodo določeni 

Naslednll krall: 
bodo določeni 

Vmesne kraje in naslednje kraje na vseh določenih progah 
lahko določeni prevoznik po svoji izbiri izpusti na nekaterih ali 
vseh poletih. 

2. Prevoznih pravic pete svobode ni mogoče uveljavljati med 
vmesnimi ali naslednjimi kraji in ozemljem druge pogodbenice, 
razen če pogodbenici o tem ne skleneta sporazuma. 

3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Ciper o rednem zračnem prometu sta podpisala mag. Anton 
Bergauer, minister za promet in zveze Republike Slovenije in g. 
Averof Neophytou, minister za komunikacije in delo Republike 
Ciper. Sporazum je bil podpisan v dveh izvirnikih v angleškem 
jeziku. 

Sporazum je bil podpisan v ponedeljek, 8. novembra 1999 v Nikoziji. 

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje 
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izdaji, odvzemu 
ali začasnem preklicu dovoljenja za opravljanje prevozov, določitvi 
prevoznika, določanju zmogljivosti, uporabi zakonov in predpisov 
posamezne države, priznavanju spričeval in dovoljenj, oprostitvi 
carin in drugih dajatev, komercialnih predstavništvih prevoznikov 
in prenosu dohodka, določitvi tarif, reševanju sporov, itd. 

Sporazum začne veljati trideseti dan po tem, ko pogodbenici druga 
drugo z diplomatskimi notami obvestita, da so izpolnjeni zahtevani 
notranjepravni postopki. 

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

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti 
veljavnih predpisov. 

Sporazum je v skladu s predpisi Evropske skupnosti. 

V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale za 
Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Ciper o rednem zračnem prometu. 

21 Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

41 Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zooral 
navedenimi pravnimi viri ES (letol 

/ 

51 Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

/ 

61 Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik? 

/ 

71 Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza-) 

/ 

81 Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

/ 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

Igor Klun, univ. dipl.pravnik, l.r. 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa 

mag. Anton Bergauer, l.r. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

ZRAČNEM PROMETU MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

UKRAJINE (BUKZP) 

- EPA 156 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-1811-0104 
Številka: 345-15/99-3 
Ljubljana, 15.03.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 17. seji dne 15. marca 2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
ZRAČNEM PROMETU MED VLADO REPUBLIKE 
SLOVENIJE IN VLADO UKRAJINCE, 

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: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- Jakob Presečnik, minister za promet, 
- Jožef Slana, državni podsekretar v Ministrstvu za promet, 
- Peter A. Bekeš, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum o zračnem prometu med Vlado Republike Sporazum se v izvirniku v angleškem in prevodu v slovenskem 
Slovenije in Vlado Ukrajine, podpisan v Ljubljani, dne 30. marca jeziku glasi: 
1999. 
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SPORAZUM O ZRAČNEM PROMETU 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO UKRAJINE 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Ukrajine, v nadaljevanju 
pogodbenici, sta se 

kot pogodbenici Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki 
je bila na voljo za podpis v Čikagu sedmega decembra 1944, 

v želji, da skleneta sporazum zaradi vzpostavitve zračnega 
prometa med svojima ozemljema in zunaj njiju, 

dogovorili: 

1. ČLEN 
OPREDELITEV POJMOV 

1. Če sobesedilo ne zahteva drugače, v tem sporazumu: 

a) izraz "konvencija" pomeni Konvencijo o mednarodnem 
civilnem letalstvu, ki je bila na voljo za podpis v Čikagu 
sedmega decembra 1944, in vključuje vsako prilogo, 
sprejeto na podlagi 90. člena konvencije, in vsako 
spremembo prilog ali konvencije po njenem 90. in 94. 
členu, če sta te priloge in spremembe sprejeli obe 
pogodbenici; 

b) izraz "pristojni organi" pomeni za Republiko Slovenijo 
Upravo Republike Slovenije za zračno plovbo in za 
Ukrajino Državno upravo za zračno plovbo Ukrajine ali v 
obeh primerih katero koli osebo ali organ, pooblaščen za 
katero koli nalogo, ki jo zdaj opravljata omenjena organa; 

c) izraz "določeni prevoznik" pomeni prevoznika v zračnem 
prometu, ki je bil določen in je dobil dovoljenje v skladu s 
3. členom tega sporazuma; 

d) izrazi "ozemlje", "zračni promet", "mednarodni zračni 
promet", "prevoznik" in "pristanek v nekomercialne 
namene" imajo pomen, kot ga določata 2. in 96. člen 
konvencije; 

e) izraz "tarifa" pomeni cene, ki jih je treba plačati za prevoz 
potnikov in tovora, ter pogoje, pod katerimi se te cene 
uporabljajo, vključno s cenami in pogoji za zastopanje in 
druge pomožne storitve, izključuje pa plačilo in pogoje za 
prevoz pošte; 

f) izraz "zmogljivost": 

i) v zvezi z letalom pomeni koristen tovor, ki ga lahko 
letalo prepelje na določeni progi ali na delu proge; 

ii) v zvezi z določenim prevozom pomeni zmogljivost 
letala, uporabljenega za tak prevoz, pomnoženo s 
pogostostjo poletov, ki jih to letalo opravi v določenem 
času na progi ali na njenem delu. 

2. Priloga je sestavni del sporazuma. 

2. ČLEN 
PODELITEV PRAVIC 

1. Pogodbenica podeli drugi pogodbenici pravice, določene v 
tem sporazumu, za vzpostavitev rednega mednarodnega 
zračnega prometa na progah, določenih v prilogi tega 
sporazuma (v nadaljevanju "dogovorjeni prevozi" oziroma 
"določene proge"). 

2. Vsak prevoznik, ki ga določi ena ali druga pogodbenica, ima 
pri opravljanju dogovorjenih prevozov na določenih progah te 
pravice: 

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez 
pristanka; 

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

c) pravico, da na ozemlju druge pogodbenice pristane v 
krajih, ki so za to progo določeni v prilogi k temu 
sporazumu, zato da v mednarodnem prometu vkrca in/ 
ali izkrca potnike, tovor in pošto. 

3. Nobena določba drugega odstavka tega člena ne daje 
določenemu prevozniku ene ali druge pogodbenice pravice, 
da za najemnino ali plačilo vkrca potnike, tovor in pošto za 
prevoz med kraji na ozemlju druge pogodbenice. 

3. ČLEN 
DOLOČITEV PREVOZNIKA IN DOVOLJENJA ZA 

OPRAVLJANJE PREVOZOV 

1. Pogodbenica ima pravico določiti in pisno sporočiti drugi 
pogodbenici enega ali več prevoznikov za opravljanje 
dogovorjenih prevozov na določenih progah in tako določitev 
umakniti ali spremeniti. 

2. Po prejemu take določitve druga pogodbenica ob upoštevanju 
določb tretjega in četrtega odstavka tega člena določenim 
prevoznikom brez odlašanja izda ustrezno dovoljenje za 
opravljanje prevozov. 

3. Pred izdajo dovoljenja za opravljanje prevozov lahko pristojni 
organ ene pogodbenice od določenega prevoznika druge 
pogodbenice zahteva, naj dokaže, daje sposoben izpolnjevati 
pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih pristojni organ 
v skladu z določbami konvencije običajno in razumno uporablja 
pri opravljanju mednarodnih zračnih prevozov. 
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4. Pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za 
opravljanje prevoza iz drugega odstavka tega člena ali naložiti 
pogoje, ki jih mora po njenem mnenju izpolnjevati določeni 
prevoznik pri uresničevanju pravic iz 2. člena tega sporazuma, 
kadar nima zadovoljivih dokazov, da ima pogodbenica, ki je 
prevoznika določila, ali njeni državljani pretežni lastninski delež 
in dejanski nadzor nad tem prevoznikom. 

5. Ko je prevoznik ali so prevozniki tako določeni in dobijo 
dovoljenje, smejo kadar koli začeti opravljati dogovorjene 
prevoze pod pogojem, da zanje veljajo tarife v skladu z 
določbami 12. člena tega sporazuma. 

6. Pogodbenica ima pravico, da ob upoštevanju določb tega 
člena zamenja določenega prevoznika z drugim prevoznikom 
in/ali določi dodatnega prevoznika. Novodoločeni prevoznik 
ima enake pravice in obveznosti, kot jih je imel prevoznik, ki 
ga je zamenjal. Enake pravice in obveznosti veljajo tudi za 
dodatno določenega prevoznika. 

4. ČLEN 
ODVZEM ALI ZAČASNI PREKLIC DOVOLJENJA ZA 

OPRAVLJANJE PREVOZOV 

1. Pogodbenica ima pravico, da določenemu prevozniku druge 
pogodbenice odvzame dovoljenje za opravljanje prevozov ali 
začasno ustavi uresničevanje pravic iz 2. člena tega 
sporazuma ali da mu glede uresničevanja teh pravic določi 
pogoje, ki se ji zdijo potrebni: 

a) kadar nima zadovoljivih dokazov, da ima pretežni 
lastninski delež in dejanski nadzor nad tem prevoznikom 
pogodbenica, ki je prevoznika določila, ali njeni državljani, 
ali 

b) če prevoznik ne ravna skladno z zakoni in predpisi 
pogodbenice, ki je te pravice dala, ali 

c) če prevoznik sicer ne opravlja prevozov v skladu s pogoji, 
predpisanimi s tem sporazumom. 

2. Če takojšen odvzem dovoljenja, začasna ustavitev pravic 
oziroma določitev pogojev iz prvega odstavka tega člena 
niso nujni za preprečitev nadaljnjih kršitev zakonov in 
predpisov, se te pravice uporabijo šele po posvetovanju z 
drugo pogodbenico v skladu s 17. členom tega sporazuma. 

5. ČLEN 
VELJAVNOST ZAKONOV IN PREDPISOV 

1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, s katerimi so urejeni 
prihod letala v mednarodnem zračnem prometu na njeno 
ozemlje, njihovo zadrževanje na njem in odhod z njega ali s 
katerimi se urejata upravljanje in letenje teh letal, dokler so na 
njenem ozemlju, veljajo tudi za letala prevoznika, ki ga določi 
druga pogodbenica. 

2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki se nanašajo na prihod 
potnikov, posadk, tovora in pošte na njeno ozemlje, 
zadrževanje na njem in odhod z njega, kot so postopki v 
zvezi s potnimi listinami, carino, valutnimi in sanitarnimi ukrepi, 
veljajo tudi za potnike, posadke, tovor, prtljago in pošto letala 
določenega prevoznika druge pogodbenice, dokler so na 
ozemlju prve pogodbenice. 

6. ČLEN 
PRIZNAVANJE SPRIČEVAL IN DOVOLJENJ 

1. Spričevala o plovnosti, spričevala o usposobljenosti in 
dovoljenja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica in so še 
veljavna, prizna tudi druga pogodbenica pod pogojem, da so 
bile zahteve, po katerih so bila taka spričevala ali dovoljenja 
izdana ali potrjena, enake ali višje od minimalnih standardov, 
ki so določeni ali se lahko občasno določijo po konvenciji. 

2. Pogodbenica pa si pridržuje pravico, da za polete nad svojim 
ozemljem ne prizna veljavnosti spričeval o usposobljenosti in 
dovoljenj, ki jih je njenim državljanom izdala ali potrdila druga 
pogodbenica ali katera koli druga država. 

7. ČLEN 
TAKSE ZA UPORABNIKE 

Takse za uporabo letališča, vključno z objekti, tehničnimi in drugimi 
napravami in storitvami, ter vse takse za uporabo letalskih 
navigacijskih naprav, komunikacijske opreme in storitev se 
zaračunavajo v višini, ki jo določi vsaka pogodbenica, in ne smejo 
biti višje od tistih, ki bi se plačala za njena letala, udeležena v 
podobnem mednarodnem zračnem prometu. 

8. ČLEN 
CARINSKE DAJATVE IN POSTOPKI 

1. Letala, ki jih v mednarodnem zračnem prometu uporablja 
določeni prevoznik ene pogodbenice, njihova običajna 
oprema, zaloge goriva in maziva ter druge zaloge na letalu 
(vključno s hrano, pijačo in tobakom), so po prihodu na ozemlje 
druge pogodbenice oproščeni vseh carinskih dajatev, taks 
za pregled in drugih dajatev ali davščin, pod pogojem, da 
ostanejo na letalu, dokler niso ponovno izvožene. 

2. Oprostitev teh dajatev in davščin, razen plačila stroškov za 
opravljene storitve, se nanaša tudi na: 

a) zalogo na letalu, natovorjeno na ozemlju ene pogodbenice 
v količinah, ki jih določijo njeni organi, in je namenjena za 
uporabo na letalu druge pogodbenice v mednarodnem 
zračnem prometu; 

b) rezervne dele in opremo letala, pripeljano na ozemlje ene 
pogodbenice, za vzdrževanje ali popravilo letala, ki ga 
določeni prevoznik druge pogodbenice uporablja v 
mednarodnem prometu, in 

c) gorivo in mazivo za letalo, ki ju pri dogovorjenih prevozih 
uporablja določeni prevoznik druge pogodbenice, tudi če 
bodo te zaloge porabljene na delu poti nad ozemljem 
pogodbenice, na katerem so bile natovorjene. 

3. Za predmete iz drugega odstavka tega člena se lahko 
zahteva, da so pod carinskim nadzorom. 

4. Običajna letalska oprema ter predmeti, zaloge in rezervni 
deli, ki so na letalu določenega prevoznika ene pogodbenice, 
se smejo na ozemlju druge pogodbenice raztovoriti le z 
dovoljenjem njenih carinskih organov. V takem primeru se 
lahko dajo pod nadzor teh organov, dokler niso ponovno 
izvoženi ali drugače uporabljeni v skladu s carinskimi predpisi. 
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5. Potrebni dokumenti določenega prevoznika ene pogodbenice, 
vključno z letalskimi vozovnicami, tovornimi listi ter 
oglaševalnim gradivom, so na ozemlju druge pogodbenice 
oproščeni vseh carinskih dajatev in davščin. 

6. Prtljaga in tovor v neposrednem tranzitu sta oproščena 
carinskih dajatev ter drugih podobnih davščin. 

9. ČLEN 
NEPOSREDNITRANZITNI PROMET 

Za potnike, prtljago in tovor v neposrednem tranzitu čez ozemlje 
ene ali druge pogodbenice, ki ne zapustijo območja letališča, 
določenega v ta namen, zadostuje le poenostavljen pregled, razen 
za varnostne ukrepe proti nasilju, zračnemu piratstvu in 
tihotapljenju nedovoljenih drog ali prepovedanih snovi. 

10. ČLEN 
NAČELA, KI VELJAJO ZA OPRAVLJANJE 

DOGOVORJENIH PREVOZOV 

1. Določeni prevozniki obeh pogodbenic imajo primerne in emke 
možnosti za opravljanje dogovorjenih prevozov na določenih 
progah med njunima ozemljema. 

2. Pri opravljanju dogovorjenega prevoza določeni prevoznik 
pogodbenice upošteva interese določenega prevoznika druge 
pogodbenice, da ne bi neupravičeno škodoval prevozom, ki 
jih ta opravlja na isti progi ali njenem delu. 

3. Dogovorjeni prevozi, ki jih opravljajo določeni prevozniki 
pogodbenic, morajo biti prilagojeni javnim potrebam po 
prevozu na določenih progah, glavni cilj vsakega določenega 
prevoznika pa mora biti, da ob primerni zasedenosti zagotavlja 
zmogljivosti, ki ustrezajo tekočim in razumno pričakovanim 
potrebam za prevoz potnikov, tovora, prtljage in pošte med 
ozemljema obeh pogodbenic. 

4. Določeni prevozniki opravljajo dogovorjene prevoze v skladu 
s splošnimi načeli, da je zmogljivost prilagojena: 

a) prometnim potrebam med državo odhoda in namembno 
državo; 

b) prometnim potrebam na območju, čez katero potekajo 
dogovorjeni prevozi, in 

c) razmerju med potrebami in poslovanjem prevoznika. 

11. ČLEN 
REDI LETENJA 

1. Rede letenja dogovorjenih prevozov je treba predložiti v 
odobritev pristojnim organom obeh pogodbenic najmanj 
šestdeset (60) dni pred dnem predlaganim za začetek njihove 
veljavnosti. S soglasjem pristojnih organov se lahko ta rok v 
posebnih primerih skrajša. 

2. Vse kasnejše spremembe odobrenih redov letenja 
določenega prevoznika ene pogodbenice se predložijo v 
odobritev pristojnemu organu druge pogodbenice. 

12. ČLEN 
TARIFE 

1. Tarife, ki se zaračunavajo za dogovorjene prevoze, so 
določene v primernih zneskih, pri čemer se ustrezno 
upoštevajo vsi pomembni dejavniki, vključno s stroški 
poslovanja, primernim dobičkom, značilnostmi prevoznika (kot 
so standardi hitrosti in udobnosti) in tarifami, ki jih zaračunavajo 
drugi prevozniki. Tarife se določijo v skladu z naslednjimi 
določbami tega člena. 

2. Če je mogoče, se o tarifah iz prvega odstavka tega člena za 
vsako določeno progo dogovorita določena prevoznika obeh 
pogodbenic po posvetovanju z drugimi prevozniki, ki opravljajo 
zračne prevoze na isti progi ali na njenem deli/. Tako 
dogovorjene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnim 
organom pogodbenic. 

3. Tako dogovorjene tarife je treba predložiti v odobritev 
pristojnima organoma pogodbenic najmanj šestdeset (60) dni 
pred dnem, predlaganim za začetek njihove veljavnosti, razen 
kadar se pristojna organa v posebnih primerih dogovorita za 
skrajšanje tega roka. 

4. Odobritev tarife je lahko izrecna oziroma šteje se, da so tarife 
odobrene, če nobeden od pristojnih organov ne izrazi svojega 
nestrinjanja v tridesetih (30) dneh od dneva, ko so bile tarife 
predložene v skladu s tretjim odstavkom tega člena. Če je bil 
rok za predložitev skrajšan, kot je predvideno v tretjem 
odstavku, se lahko pristojna organa dogovorita, daje ustrezno 
krajši tudi rok, v katerem lahko sporočita svoje nestrinjanje. 

5. Če se določeni prevozniki ne morejo dogovoriti o kaki tarifi ali 
če iz kakršnega koli drugega razloga tarife ni mogoče določiti 
v skladu z določbami drugega odstavka tega člena, si pristojna 
organa obeh pogodbenic prizadevata sporazumno določiti 
tarifo. 

6. Če se pristojna organa ne moreta dogovoriti o odobritvi tarife, 
ki jima je predložena v skladu z drugim odstavkom tega člena, 
ali o določitvi tarife v skladu s tretjim odstavkom tega člena, 
se spor rešuje v skladu z določbami 19. člena tega 
sporazuma. 

7. Sprejete tarife veljajo, dokler se v skladu z določbami tega 
člena ne določijo nove. 

8. Nobena tarifa ne sme začeti veljati, če je ni odobril pristojni 
organ ene ali druge pogodbenice. 

13. ČLEN 
FINANČNE DOLOČBE 

1. Določeni prevoznik pogodbenice ima pravico, da z ustreznim 
dovoljenjem in v skladu z ustreznimi notranjimi zakoni in 
predpisi sam ali s posredniki proda prevozne storitve na 
ozemlju druge pogodbenice v lokalni ali v prosto zamenljivi 
valuti. 

2. Določeni prevoznik pogodbenic ima pravico, da v skladu z 
veljavnimi zakoni in predpisi pogodbenic iz države prodaje v 
svojo državo prenese presežek prejemkov nad izdatki, ki ga 
je dosegel v državi prodaje. 
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3. Tak prenos se opravi v skladu z določbami sporazuma, ki 
ureja finančne zadeve med pogodbenicama. Če takšnega 
sporazuma ni ali ne vsebuje ustreznih določb, se prenos 
opravi v trdni zamenljivi valuti po uradnem menjalnem tečaju 
v skladu z deviznimi predpisi pogodbenic. 

14. ČLEN 
PREDSTAVNIŠTVA 

1. Za opravljanje dogovorjenih prevozov lahko ima določeni 
prevoznik ene pogodbenice predstavništvo na ozemlju druge 
pogodbenice s potrebnim administrativnim, komercialnim in 
tehničnim osebjem. 

2. Predstavništvo določenega prevoznika mora biti registrirano 
po veljavni zakonodaji države, v kateri je ustanovljeno. 

15. ČLEN 
VARNOST LETALSTVA 

1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu 
pogodbenici ponovno potrjujeta, da je njuna medsebojna 
obveznost varovanja civilnega letalstva pred nezakonitimi 
dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez omejevanja svojih 
splošnih pravic in obveznosti po mednarodnem pravu 
pogodbenici ravnata zlasti v skladu z določbami Konvencije 
o kaznivih dejanjih in nekaterih drugih dejanjih, storjenih na 
letalih, podpisane 14. septembra 1963 v Tokiu, Konvencije o 
zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, podpisane 16. 
decembra 1970 v Haagu, Konvencije o zatiranju nezakonitih 
dejanj zoper varnost civilnega letalstva, podpisane 23. 
septembra 1971 v Montrealu, in njenega Protokola o zatiranju 
nezakonitih nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno civilno 
letalstvo, podpisanega 24. februarja 1988 v Montrealu, in 
določbami veljavnih dvostranskih sporazumov med 
pogodbenicama ter sporazumov, ki jih bosta podpisali kasneje. 

5. Pogodbenici si na zahtevo medsebojno pomagata, da bi 
preprečili nezakonite ugrabitve civilnih letal in druga nezakonita 
dejanja proti varnosti takih letal, njihovih potnikov in posadk, 
letališč in navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje 
varnosti civilnega letalstva. 

3. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu z 
določbami o varnosti civilnega letalstva in s tehničnimi 
zahtevami Mednarodne organizacije civilnega letalstva, 
opredeljenimi v prilogah konvencije, v obsegu, ki velja zanju; 
od prevoznikov, ki so vpisani v njuna registra ali imajo svojo 
glavno poslovno enoto ali stalni sedež na njunem ozemlju, ter 
od letaliških podjetij na njunih ozemljih, zahtevata, da delujejo 
v skladu s takimi varnostnimi predpisi. 

4. Pogodbenici se strinjata, da smeta od prevoznikov zahtevati, 
da spoštujejo letalske varnostne predpise iz tretjega odstavka 
tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za vstop, odhod 
oziroma dokler so letala na njenem ozemlju. Pogodbenica 
zagotavlja, da se bodo na njenem ozemlju učinkovito izvajali 
primerni ukrepi za zavarovanje letal in za pregled potnikov, 
posadk, ročne prtljage, prtljage, tovora in zalog na letalu pred 
in med vkrcanjem in natovarjanjem. Pogodbenici z 
razumevanjem obravnavata vsako zahtevo druge 
pogodbenice za uvedbo razumnih dodatnih varnostnih 
ukrepov zaradi določene grožnje. 

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo ali drugih 
nezakonitih dejanjih proti varnosti letala, njegovih potnikov in 
posadke, letališč ali navigacijskih naprav pogodbenici 
pomagata druga drugi, s tem da olajšata komunikacije in z 

drugimi ustreznimi ukrepi za hitro in varno končanje takega 
dogodka ali grožnje. 

16. ČLEN 
PREISKAVA NESREČE 

1. Pogodbenica se obvezuje, da bo ob nevarnosti ali nesreči na 
svojem ozemlju pomagala letalu druge pogodbenice ter 
njegovim potnikom in posadki pomaga. Pogodbenica pomaga 
enako in v enakem obsegu kot svojim letalom, potnikom in 
posadkam. 

2. Ob nesreči, nevarnosti, zasilnem pristanku, poškodbi ali 
strmoglavljenju letala ene pogodbenice druga pogodbenica: 

a) ravna v skladu z določbami Priloge 13 h konvenciji; 

b) daje vso možno pomoč letalu; 

c) takoj sprejme vse potrebne ukrepe za pomoč posadki in 
potnikom, udeleženim v nesreči; 

d) o nesreči takoj obvesti drugo pogodbenico; 

e) zaščiti pošto, prtljago in tovor na letalu; 

f) zavaruje razbitine in sledove strmoglavljenega letala ter 
vso dokumentacijo na letalu in vso dokumentacijo, 
povezano s poletom. 

3. Pogodbenica, na katere ozemlju se zgodi nesreča, ukrene 
vse potrebno za preiskavo okoliščin in vzrokov nesreče in 
na prošnjo druge pogodbenice dovoli predstavnikom druge 
pogodbenice prost vstop na njeno ozemlje, da bi bili lahko 
navzoči pri preiskavi nesreče kot opazovalci. 

4. Pogodbenica po končani preiskavi sporoči izsledke preiskave 
drugi pogodbenici in ji na zahtevo pošlje tudi kopije vseh listin, 
povezanih z nesrečo. Kopije vsebujejo vse potrebne listine in 
podatke v skladu z zakoni in predpisi o mednarodnih poletih 
na ozemlju pogodbenice, ki je opravila preiskavo. 

17. ČLEN 
POSVETOVANJA 

1. Pristojna organa pogodbenic se občasno med seboj 
posvetujeta, da bi zagotovila tesno sodelovanje pri vseh 
zadevah, ki vplivajo na izvajanje tega sporazuma. 

2. Pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanje o 
vsakem vprašanju v zvezi s tem sporazumom. Če se 
pogodbenici ne dogovorita drugače, se taka posvetovanja 
začnejo v tridesetih (30) dneh od dneva, ko druga 
pogodbenica prejme pisno zaprosilo. 

18. ČLEN 
ZAGOTAVLJANJE STATISTIČNIH PODATKOV 

1. Pristojni organ pogodbenice pristojnemu organu druge 
pogodbenice na njegovo zahtevo zagotavlja občasna ali druga 
statistična poročila. 

2. Taka poročila vsebujejo vse podatke, potrebne za ugotovitev 
obsega prometa, ki ga je opravil določeni prevoznik pri 
dogovorjenih prevozih, in o začetnih in končnih krajih tega 
prometa. 

6. april 2001 27 poročevalec, št. 23 



19. ČLEN 
REŠEVANJE SPOROV 

1. Če pride med pogodbenicama do spora pri razlagi ali uporabi 
tega sporazuma, si ga pogodbenici prizadevata rešiti 
predvsem s pogajanji. 

2. Če pogodbenici spora ne rešita s pogajanji, se lahko 
dogovorita, da ga predložita v odločanje določeni osebi ali 
organu ali na zahtevo ene ali druge pogodbenice arbitražnemu 
sodišču treh razsodnikov, od katerih vsaka pogodbenica 
imenuje po enega razsodnika, tretjega pa tako imenovana 
razsodnika. Pogodbenica imenuje svojega razsodnika v 
šestdesetih (60) dneh po tem, ko po diplomatski poti prejme 
obvestilo druge pogodbenice o zahtevani arbitraži, tretji 
razsodnik pa bo imenovan v naslednjih šestdesetih (60) dneh. 
Če ena ali druga pogodbenica ne imenuje razsodnika v 
določenem roku ali če tretji razsodnik ni imenovan v 
določenem roku, lahko katera koli pogodbenica zahteva od 
predsednika Sveta Mednarodne organizacije civilnega 
letalstva, da imenuje razsodnika oziroma razsodnike. Če je 
predsednik državljan ene od pogodbenic ali sicer ne more 
opraviti svoje naloge, potrebna imenovanja opravi njegov 
namestnik. V vsakem primeru mora biti tretji razsodnik državljan 
tretje države in deluje kot predsednik arbitraže. 

3. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta ravnali v skladu z vsako 
odločitvijo, sprejeto po drugem odstavku tega člena. 

20. ČLEN 
SPREMEMBE 

1. Če pogodbenica meni, da je treba spremeniti katero koli 
določbo tega sporazuma, lahko glede predlagane spremembe 
zahteva posvetovanje z drugo pogodbenico v skladu z drugim 
odstavkom 19. člena. Vse tako dogovorjene spremembe 
začnejo veljati, ko so potrjene z izmenjavo not po diplomatski 
poti. 

2. O spremembah priloge se lahko dogovorita neposredno 
pristojna organa pogodbenic in začnejo veljati, ko so potrjene 
z izmenjavo diplomatskih not. 

21. ČLEN 
REGISTRACIJA PRI MOCL (ICAO) 

Ta sporazum in vse njegove spremembe se registrirajo pri 
Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. 

22. ČLEN 
ODPOVED 

1. Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. 

2. Pogodbenica lahko kadar koii po diplomatski poti obvesti drugo 
pogodbenico o svoji odločitvi, da odpoveduje ta sporazum. 
Hkrati o tem obvesti Mednarodno organizacijo civilnega 
letalstva. Če je takšno obvestilo dano, sporazum preneha 
veljati dvanajst (12) mesecev po tem, ko druga pogodbenica 
prejme obvestilo, razen če ni pred potekom tega roka obvestilo 
o odpovedi sporazumno umaknjeno. Če druga pogodbenica 
ne potrdi prejema obvestila o odpovedi, se šteje, da ga je 
prejela štirinajst (14) dni po dnevu, ko gaje prejela Mednarodna 
organizacija civilnega letalstva. 

23. ČLEN 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Ta sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa. 

2. Pogodbenici druga drugo z izmenjavo diplomatskih not 
obvestita, da so izpolnjeni njuni notranjepravni pogoji za 
začetek veljavnosti tega sporazuma. Sporazum začne veljati 
na dan prejema zadnjega od obeh uradnih obvestil. 

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

Sestavljeno v Ljubljani 30. marca 1999 v dveh izvirnikih v 
angleškem jeziku. 

Za Vlado Republike Za Vlado Ukrajine 
Slovenije 
Anton Bergauer, l,r. Ivan Dankjevič, l.r 
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PRILOGA 

A. Prevoznik, ki ga določi Vlada Republike Slovenije, lahko opravlja redne mednarodne letalske prevoze v obeh smereh na teh progah: 

Kraji 
vzletanja 

Kraji vmesnega 
pristajanja 

Kraji 
pristanka 

Naslednji 
kraji 

Ljubljana (bodo določeni 
kasneje) 

Kijev (bodo določeni 
kasneje) 

B. Prevoznik, ki ga določi Vlada Ukrajine, lahko opravlja redne mednarodne letalske prevoze v obeh smereh na teh progah: 

Kraji 
vzletanja 

Kraji vmesnega 
pristajanja 

Kraji 
pristanka 

Naslednji 
kraji 

Kijev (bodo določeni 
kasneje) 

Ljubljana (bodo določeni 
kasneje) 

C. Določeni prevozniki obeh pogodbenic lahko opravljajo prevoze tudi med drugimi kraji vmesnega pristajanja in naslednjimi kraji brez 
uresničevanja pravic pete svobode. 

3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

Sporazum o zračnem prometu med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Ukrajine sta podpisala mag. Anton Bergauer, minister za 
promet in zveze Republike Slovenije in g. Ivan Dankjevič, minis- 
ter za promet Ukrajine. Sporazum je bil podpisan v dveh izvirnikih 
v angleškem jeziku. 

Sporazum je bil podpisan v torek, 30. marca 1999 v Ljubljani. 

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje 
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, izdaji, odvzemu 
ali začasnem preklicu dovoljenja za opravljanje prevozov, določitvi 
prevoznika, določanju zmogljivosti, veljavnosti zakonov in 
predpisov posamezne države, varnosti letalstva, priznavanju 
spričeval in dovoljenj, oprostitvi carin in drugih dajatev, 
predstavništvih prevoznikov in prenosu presežka dohodka, 
določitvi tarif, preiskavi nesreč, reševanju sporov, itd. 

Sporazum začne veljati, ko pogodbenici druga drugo z izmenjavo 
diplomatskih not obvestita, da so izpolnjeni njuni notranjepravni 
pogoji za uveljavitev sporazuma. Določbe sporazuma se začasno 
uporabljajo od dneva podpisa. 

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

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti 
veljavnih predpisov. 

V zvezi s sklenitvijo in izvajanjem sporazuma ne bodo nastale za 
Republiko Slovenijo nobene finančne obveznosti. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

"H Naslov predloga akta: 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma o zračnem prometu med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Ukrajine 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma Izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU 

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (letol 

/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

/ 

61 Ali le predlog akta preveden In v kateri iezlk? 

/ 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza—) 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

/ 

Ime In priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

Igor Klun, univ. dipl.pravnik,l.r. 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa 

mag. Anton Bergauer, l.r. 
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Predlog za 

SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 80. ČLENA 

ZAKONA 0 S00EL0VANJ0 DELAVCEV PRI 

UPRAVLJAN JO (URADNI LIST 42/93) 

-EPA 160-III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Slovenske ljudske stranke 

Ljubljana, 27.03.2001 

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 209. člena Poslovnika 

Državnega Zbora RS (Url, RS, št. 40/93, 80/94, 28/96, 26/97 
in 46/00): 

PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 80. 
ČLENA ZAKONA O SODELOVANJU DELAVCEV PRI 

UPRAVLJANJU (Uradni Ust 42/93) 

poslanec 
Andrej FABJAN, l.r. 

Na podlagi 208. člena Poslovnika DZ RS ( Ur.l. RS, št. 40/93, 80/ 
94, 28/96, 26/97 in 46/00 ) vam pošiljam predlog za sprejem 
obvezne razlage 80.člena Zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (Ur.list 42/93), da ga skladno z 210. členom Poslovnika 
DZ RS, posredujete v odločitev Državnemu zboru. 

Besedilo določbe 80.člena Zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju , za katero se predlaga obvezna razlaga se glasi: 

»80. člen 

Člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delavcev, 
zastopajo Interese vseh delavcev v okviru pooblastil, ki jih 
Ima nadzorni svet, v skladu s posebnim zakonom In 
statutom družbe.« 

Razlogi za obvezno razlago: 

Različne interpretacije celovitega pravnega položaja članov 
nadzornega sveta, ki jih izvoli svet delavcev, povzročajo v 
gospodarskih družbah določene dileme ter zapletajo določene 

postopke, ki so vezani na delo nadzornih svetov. Nujni razlogi za 
obvezno razlago navedenega člena so vsaj naslednji: 

1. Razlaga statusno - pravnega položaja članov nadzornega 
sveta, ki jih izvoli svet delavcev v luči navedenega 80. člena 
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju in Zakona o 
gospodarskih družbah. 
Ali se njihov pravni položaj zaradi njihovega načina izvolitve 
kakor koli razlikuje od pravnega položaja članov nadzornega 
sveta, ki jih izvoli skupščina delničarjev ? 

2. Ali je v zvezi s tem uporaba pojma udeležbe pri dobičku v 
drugih zakonih 1 

samo navezna uporaba, s čimer drugi zakoni ne morejo 
spreminjati niti narave, niti pojmov udeležbe - tako tudi davčno 
pravo ne ? 

3. Ali se prejemki članov nadzornega sveta, ki jih izvoli svet 
delavcev obdavčujejo kot drugi prejemki iz delovnega razmerja 
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ali kot prejemki doseženi na podlagi pogodbe o delu, delovršne 
pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev in poslov 
na drugi podlagi? 

4. Z obdavčevanjem prejemkov članov nadzornega sveta, ki jih 
izvoli svet delavcev, kot -drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja - gospodarske družbe plačujejo tudi več davkov in 
prispevkov, kot bi jih sicer v skladu s pravnim položajem 
članov nadzornega sveta, ki izhaja iz določb Zakona o 
gospodarskih družbah. 

Predlog besedila obvezne razlage 80. člena ZSDU: 

»Pravni položaj članov nadzornega sveta družbe, ki jih izvoli svet 
delavcev je ne glede na način njihove izvolitve v celoti enak 
pravnemu položaju članom nadzornega sveta, ki jih v skladu s 
posebnim zakonom (ZGD) izvoli skupščina delniške družbe. 

Uporaba pojma udeležbe članov nadzornega sveta pri dobičku 
družbe v drugih zakonih je samo navezna uporaba, s čimer drugi 
zakoni ne morejo spreminjati niti narave, niti pojmov udeležbe - 
tako tudi davčno pravo ne. 

Prejemki članov nadzornega sveta, ki jih izvoli svet delavcev se 
obdavčujejo kot prejemki doseženi na podlagi pogodbe o delu, 
delovršne pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev in 
poslov na drugi podlagi.« 

Obrazložitev: 

V dosedanji sicer kratki praksi delovanja nadzornih svetov v 
Sloveniji se srečujemo z različnimi vidiki obravnave njihovega 
položaja in vloge v gospodarskih družbah. Veliko vprašanj in dilem 
se pojavlja pri definicijah njihovega pravnega položaja, predvsem 
glede materialne odgovornosti. 
Pojavljanje vprašanj o navedenih dilemah je glede na njihov način 
izvolitve (skupščina delniške družbe in svet delavcev) toliko 
izrazitejše. Obdavčitev prejemkov članov nadzornega sveta je 
ena izmed njih. 
Da bi prispevali h kvalitetnejšemu delu nadzornih svetov v 
prihodnje in podpori ustreznih strokovnih služb v gospodarskih 
družbah je potrebna obvezna razlaga nejasnih zakonskih določb 
glede celovitega pravnega položaja članov nadzornega sveta, ki 
jih izvoli svet delavcev. 

Ministrstvo za finance (v njegovem imenu državna podsekretarka 
ga. Marija FERLEŽ) je 12.11. 1998 Davčni upravi Republike 
Slovenije - Glavnemu uradu posredovalo mnenje ,,OBRAČUN 
IN PLAČILO DAVKOV IN PRISPEVKOV OD IZPLAČIL IZ 
DOBIČKA PRAVNIH OSEB,,. V poglavju Plačilo članom 
nadzornega sveta predlagajo, da se plačila članom nadzornega 
sveta, ki jih izvoli svet delavcev obdavčujejo kot drugi prejemki iz 
delovnega razmerja, plačila članov, ki jih izvoli skupščina 
delničarjev pa kot prejemki doseženi na podlagi pogodbe o delu, 
delovršne pogodbe oziroma od prevzema opravljanja storitev in 
poslov na drugi podlagi. Tak način obdavčitve prejemkov postavlja 
člane nadzornega sveta v neenak statusno-praven položaj in je 
v škodo delniških družb, ker od njih zahteva dodatne finančne 
obremenitve. 

PRAVNI POLOŽAJ ČLANOV NADZORNEGA SVETA 

V skladu z zakonodajo član nadzornega sveta postane 
posameznik z aktom imenovanja oziroma izvolitve. Z izvolitvijo 
član prevzame določene funkcije organa družbe, zlasti pa 
odgovornost, ki jo opredeljujeta zakon in statut delniške družbe. 
Zakonodajalec v nobenem aktu ne opredeljuje različne ,,stopnje,, 
odgovornosti med člani nadzornega sveta - predstavniki kapitala 
in člani nadzornega sveta - predstavniki delavcev (čeprav 80. 
člen ZSDU skopo omenja okvir zastopanja interesov vseh 
delavcev). 

Zakonske opredelitve o pristojnosti in odgovornosti obravnavajo 
delo nadzornega sveta kot enega izmed treh ključnih organov 
delniške družbe. Člani nadzornih svetov pa se obravnavajo kot 
enakopravni členi tega organa, s čemer naj bi imeli (ne glede na 
način njihove izvolitve) popolnoma enake pravice in dolžnosti. 

S tem naj bi bili polno solidarno odgovorni za svoje delo v tem 
organu (z izjemo sprejetih morebitnih za gospodarsko družbo 
spornih ali škodljivih odločitev, ki jim je posamezni član tega organa 
nedvoumno in dokumentirano nasprotoval). Temeljno poslanstvo 
nadzornega sveta je njegovo delovanje v korist družbe in ne v 
korist parcialnih interesov lastnikov (večjih ali manjših). V družbi 
se namreč lahko trenutno pojavijo posamezni špekulativni lastniki, 
ki jim z nakupom delnic ni primarni interes družbe, ampak osebna 
korist - trenutni zaslužek. 
Zaradi navedenega članov nadzornega sveta v trajanju mandata 
naj ne bi bilo mogoče statusno-pravno ločevati. 
Zato naj bi Ministrstvo za finance v omenjenem navodilu zmotno 
razlagalo temeljni pogoj izvolitve članov NS, ki jih izvoli svet 
delavcev. Po njihovem je ta pogoj, da je tak član NS v družbi v 
delovnem razmerju, kar ne vzdrži. Svet delavcev je pri izvolitvi 
,,svojih,, članov v NS v skladu s predpisanim postopkom 
popolnoma avtonomen. Zato so taki člani NS lahko tudi tretje 
osebe in tudi sicer niso v nikakršnem pravnem razmerju do družbe. 
Mnenje ministrstva za finance opredeljuje posebnost članov 
nadzornega sveta, ki jih izvoli svet delavcev in so v tei funkciji kot 
predstavniki zaposlenih, tudi v tem, da so v nadzorni svet lahko 
izvoljeni zaradi teaa. ker so v konkrektni družbi zaposleni! 

Taka opredelitev naj ne bi vzdržala, saj ti člani v nadzorni svet 
niso izvoljeni zaradi svoje zaposlitve v družbi ampak na podlagi 
pravice o soupravljanju, ki izhaja iz določb ZSDU. 

PLAČILA ČLANOM NADZORNEGA SVETA 

Zakonodajalec loči korporacijsko statusno članstvo v nadzornem 
svetu od delovnopravnega ali obligacijskega razmerja. To je jasno 
razvidno iz 276. člena ZGD, ki določa, da se članom nadzornega 
sveta za njihovo delo (članstvo in delo) lahko zagotovi plačilo ali 
udeležba pri dobičku, kar določi statut družbe ali skupščina 
delničarjev - torej ne pogodba. Določitev omenjene odmene je 
zato v domeni korporacijskega akta, ne pa delovnopravnega ali 
obligacijskega posla. Če bi zakonodajalec pojmoval enotno odmeno 
za članstvo v nadzornem svetu, potem ne bi jasno ločil dveh 
pojmov: plačilo ali udeležbo pri dobičku. 276. člen ZGD članom 
nadzornega sveta omogoča, da se odločijo, ali bodo dobili za 
svoje delo plačilo, ali pa bodo udeleženi pri dobičku s tem, da 
udeležba pri dobičku ne pomeni zaveze družbe, da to plača, če 
dobiček ni ustvarjen. 
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Mnenje Ministrstva za finance, da se prejemki članov nadzornega 
sveta, ki so predstavniki zaposlenih, obdavčujejo kot drugi 
prejemki iz delovnega razmerja, z davčnega vidika nima podlage 
v ZGD. 

OBDAVČITEV UDELEŽBE PRI DOBIČKU 

Udeležba pri dobičku je korporacijski pojem, ki ga ni mogoče 
razlagati drugače kot v luči ZGD, saj noben drug predpis ne 
pozna udeležbe pri dobičku. Gre za institucijo sui oeneris. ki je ni 
mogoče primerjati z nobeno drugo na drugih pravnih področjih. 
Pri tem ni sporno, daje udeležba pri dobičku premoženjska pravica, 
izvedena iz korporacijske pravice, ki temelji na udeležbi v družbi. 
Je institucija, ki pripada tistim, ki so v skladu z zakonom udeleženi 
v družbi, pri čemer pa oblika udeležbe v družbi ne more biti 
različno obravnavana z davčnega vidika. Udeležbe ni mogoče 
doseči z nekim pravnim aktom, ki ne bi bil podan v korporacijskem 
pravu. Pri udeležbi pri dobičku gre za pojem materialnega 
korporacijskega prava, predvsem zato, ker je v tem pravu nastal 
in se tudi v tem pravu ureja v celoti. Uporaba omenjenega pojma 
v drugih zakonih je samo navezna uporaba, kar pomeni, da drugi 
zakoni ne morejo spreminjati niti narave, niti vsebine pojmov 
udeležbe pri dobičku, ampak lahko določijo pravne posledice. 
Davčno pravo lahko operira s tem pojmom, ne more pa spreminjati 
njegove jasne pravne narave in prilagajati svojim potrebam. 

Kljub navedenemu mnenju ministrstva, naj bi bili prejemki (sejnine) 
članov nadzornega sveta, ki so v družbi zaposleni, obdavčeni 
kot prejemki, ki so doseženi na podlagi pogodbe o delu, delovršne 
pogodbe oz. od prevzema opravljanja storitev in poslov na drugi 
podlagi. 
Za primere obdavčevanja prejemkov članov nadzornega sveta 
najdemo več strokovnih mnenj (Svilar, Šircelj, Hieng), ki 
nasprotujejo mnenju Ministrstva za finance. 
Po njihovem mnenju dohodek iz udeležbe pri dobičku fizične osebe 
ne pomeni plačila iz naslova dela, kar urejajo delovno pravni 
predpisi, temveč pomeni neposredno udeležbo pri dobičku 
družbe, od katere pa se v skladu s 64. členom ZDoh plačuje 
davek od dohodkov iz premoženja. 

Po njihovem mnenju izplačil iz dobička na podlagi skupščinskih 
sklepov, ki nimajo podlage v kolektivnih pogodbah oz. drugih aktih 
podjetja in pri katerih gre zgolj za to, da so lastniki dali del dobička 
v korist poslovodstva oziroma zaposlenih, ne moremo govoriti o 
dohodkih iz delovnega razmerja po 16. členu ZDoh, temveč gre 
za udeležbo pri dobičku po 65. členu istega zakona. 
Zaradi navedenega s takim obdavčevanjem prejemkov tudi za 
člane NS, ki jih je izvolil svet delavcev, delniške družbe ne bi 
kršile zakonskih norm. 
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Sopredlagateljstva 

K PREDLOGU 0 SUBVENCIONIRANJU 

ŠTUDENTSKE PREHRANE (ZSŠP) 

- prva obravnava - EPA 118 - III 

DRŽAVNI ZBOR Podpisani poslanci obveščajo, da želijo aktivno sodelovati pri 
REPUBLIKE SLOVENIJE obravnavi in sprejemanju predloga zakona o subvencioniranju 

študentske prehrane - EPA 118 - III, zato se kot sopredlagatelji 
Roman JAKIČ, poslanec pridružujejo predlagatelju zakona. 
Danica SIMŠIČ, poslanka 
Vojko ČELIGOJ, poslanec 

Ljubljana, 22.3.2001 
Roman JAKIČ, l.r. 

ZADEVA: Sopredlagateljstvo predloga zakona o Danica SIMŠIČ, l.r. 
subvencioniranju študentske prehrane Vojko ČELIGOJ, l.r. 
- EPA 118 - III 

Skupina poslancev SDS 
(prvopodpisani mag. Andrej Vizjak) 

Ljubljana, 22. marec 2001 

Podpisani poslanci obveščajo, da na podlagi 174. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, pristopajo 
kot sopredlagatelji k PREDLOGU ZAKONA O 

SUBVENCIONIRANJU ŠTUDENTSKE PREHRANE - EPA 
118 - III, ki ga je dne 16.2.2001 vložila v prvo obravnavo 
poslanec Marko Diaci. 

Hkrati obveščajo, da bo kot sopredlagatelj sodeloval na sejah 
delovnih teles in sejah Državnega zbora mag. Andrej Vizjak. 

S spoštovanjem, 

1. Mag. Andrej Vizjak 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Poslanska skupina 
Stranke mladih Slovenije 

Bogomir Vnučec 
Poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 20.2.2001 

Poslanec Bogomir Vnučec pristopa kot sopredlagatelj k 
PREDLOGU ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU 
ŠTUDENTSKE PREHRANE - EPA 118 - III, ki ga je dne 
16.2.2001 vložil v prvo obravnavo poslanec Marko Diaci. 

Hkrati obvešča, da bo kot sopredlagatelj sodeloval na sejah 
delovnih teles in sejah Državnega zbora. 

Bogomir Vnučec, l.r. 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Poslanska skupina 
Stranke mladih Slovenije 

Marko Diaci 
Poslanec Državnega zbora in 

Igor Štemberger 
Poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 27.3.2001 

IZJAVA 

Spodaj podpisani Marko Diaci in Igor Štemberger, predlagatelja 
ZAKONA O SUBVENCIONIRANJU ŠTUDENTSKE 
PREHRANE - EPA 118 - III, ki sva ga v prvo obravnavo 
poslala 16.2.2001, se strinjava, da poslanci Roman Jakič, 
Danica Simšič in Vojko Čeligoj skupina poslancev SDS, s 
prvopodpisanim mag. Andrejem Vizjakom in poslanec Bogomir 
Vnučec pristopijo kot sopredlagatelji k prej omenjenemu 
zakonu. 

Marko Diaci, l.r. 
Igor Štemberger, 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. 



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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