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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 VIŠINI 

POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI 

Z DELOM IN NEKATERIH DRUGIH 

PREJEMKOV (ZPSDP-B) 

- hitri postopek - EPA 205 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2611-0030 
Številka: 114-00/2001-1 
Ljubljana, 10.05.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 26. seji dne 10.5.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O VIŠINI 
POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN NEKATERIH 
DRUGIH PREJEMKOV, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na dnevni red 6. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije dne 22.5.2001. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom 
in nekaterih drugih prejemkov obravnava po hitrem postopku, 

ker gre za izredne potrebe države. Da bi zagotovili pravno 
podlago za zakonito in pravočasno izplačevanje povračil 
stroškov v zvezi z delom Vlada Republike Slovenije meni, da 
obstaja utemeljen razlog za sprejem zakona po predlaganem 
postopku. 

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

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve, 

- Meta Štoka-Debevec, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

HITRI POSTOPEK 
(EVA 2001-2611-0030) 

10.5.2001 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O VIŠINI POVRAČIL 
STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN NEKATERIH DRUGIH PREJEMKOV 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Veljavni Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov 
(Uradni list RS št. 87/97 in Uradni list RS št. 9/98) ureja med drugim tudi način določanja 
kilometrine v primeru, ko se v službene namene uporablja lasten avtomobil. Določa pa tudi 
višino priznane kilometrine v primeru, če zaposleni nima možnosti prevoza na delo in z dela z 
javnimi prevoznimi sredstvi. Podlaga za izračunavanje kilometrine je cena motornega 
bencina - 98 oktanov. 

Dne 30.06.2001 Preneha veljati Odredba Vlade Republike Slovenije o spremembah in 
dopolnitvah odredbe o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena 
(Uradni list RS št. 78/00). S tem ne bo več podlage za izračunavanje kilometrine za uporabo 
lastnega vozila v službene namene in stroškov prevoza na delo in z dela, če zaposleni nima 
možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom. 

Predlagana sprememba Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih 
prejemkov pomeni uzakonitev nove podlage za izračunavanje kilometrine za uporabo 
lastnega vozila v službene namene in stroškov prevoza na delo in z dela, če zaposleni nima 
možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom. 

2. FINANČNI UČINKI ZAKONA 

Predlagani zakon ne bo imel negativnih finančnih učinkov na državni proračun. 
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BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V 4. členu Zakona o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov 
(Uradni list RS, št. 87/1997 in Uradni list RS št. 9/98), se za besedo »cene« besede 
»motornega bencina - 98 oktanov« nadomestijo z besedami »neosvinčenega motornega 
bencina - 95 oktanov«. 

2. člen 

V drugem stavku 8. člena se za besedo »cene« besede »motornega bencina - 98 oktanov« 
nadomestijo z besedami »neosvinčenega motornega bencina - 95 oktanov«. 

3. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 1. julija 2001 dalje. 
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OBRAZLOŽITEV: 

Dne 30.06.2001 preneha veljati Odredba Vlade Republike Slovenije o spremembah in 
dopolnitvah odredbe o kakovosti tekočih goriv glede vsebnosti žvepla, svinca in benzena 
(Ur.l. RS št. 78/00). Glede na navedeno in v skladu s Pravilnikom o kakovosti tekočih goriv 
(Ur.l. RS št. 78/00), se bo s koncem meseca junija prenehala prodaja 98 - oktanskega 
osvinčenega motornega bencina, kar pomeni, da ne bo več podlage za izračunavanje 
kilometrine za uporabo lastnega vozila v službene namene in stroškov prevoza na delo in z 
dela, če zaposleni nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom. 

V zakonu je zato predlagano, da se odslej za izračun kilometrine upošteva cena 95 - 
oktanskega neosvinčenega motornega bencina namesto sedanjega 98 - oktanskega motornega 
bencina. 
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ČLENA ZAKONA, KI SE SPREMINJATA: 

4. člen 

Kilometrina za uporabo lastnega avtomobila v službene namene se za vsak prevoženi 
kilometer določi v višini 30% cene motornega bencina - 98 oktanov. 

8. člen 

Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi 
sredstvi. Če zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna 
kilometrina v višini 15% cene motornega bencina - 98 oktanov. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S 

PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

n Naslov predloga akta: PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O VIŠINI 
POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM IN NEKATERIH DRUGIH PREJEMKOV 

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: 
Predlog zakona ni povezan s predpisi EU 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

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): 

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 zporaj navedenimi pravnimi viri 
ES (leto) 
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5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

6) Ali ic predlog akta preveden in v kateri jezik? 

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 
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BELEŽKE 
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Popravek besedila 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

0 RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA 

IZRTVS-C) 

- druga obravnava - EPA 976 - II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Radioteleviziji Slovenija - druga obravnava. 

Številka: 652-10/99-1 
Ljubljana, 11.05.2001 

Mirko Bandelj, l.r. 
Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi popravke besedila GENERALNI SEKRETAR 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Radioteleviziji Slovenije (ZRTVS-C) - druga obravnava - EPA 976 - 
II. ie bil objavljen v Poročevalcu št. 27, dne 20.4.2001. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, dne 11.5.2001 

POPRAVKI BESEDILA 
PREDLOGA ZAKONA 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA 
- EPA 97 6 - II - DRUGA OBRAVNAVA 

Besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Radiotelevizij i Slovenija - druga obravnava, ki ga je Vlada 
Republike Slovenije določila na 20.seji dne 05/04-2001 in je bilo 
objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora Republike Slovenije št.27 z 
dne 20/04-2001, se popravi tako, da se iz besedila izločita 3. in 
7.člen, ostali členi pa se temu ustrezno preštevilčijo. 

Obrazložitev: 
Sekretariat Državnega zbora RS za zakonodajo in pravne zadeve v 
svojem mnenju ugotavlja, da predlagatelj s formalnega vidika ni imel 
podlage za vnos besedila 3. in 7.člena v besedilo zakonskega 
predloga za drugo obravnavo. 

Predlagatelj je v obrazložitvi takšnega predloga 3.člena ob 
določanju besedila za drugo obravnavo navedel, da gre za uskladitev 
z rešitvijo, ki je bila predvidena v takratnem besedilu predloga 
zakona o medijih, ki je bil pred tretjo obravnavo v državnem zboru. 
Ker je bil medtem zakon o medijih že sprejet z drugačno rešitvijo, 
kot je bila predvidena ob vladnem določanju besedila predmetnega 
zakonskega predloga za drugo obravnavo, in bo - kot pravilno 
ugotavlja sekretariat v svojem mnenju - uveljavljen prej kot novela 
predmetnega zakona, je v tem členu predlagana rešitev brezpredmetna. 
Zato predlagatelj upošteva mnenje sekretariata in predlaga popravek 
besedila zakonskega predloga tako, da se ta člen izloči iz besedila 
zakonskega predloga za drugo obravnavo. 

Tudi za 7.člen sekretariat Državnega zbora RS za zakonodajo in 
pravne zadeve v svojem mnenju ugotavlja, da predlagatelj s 
formalnega vidika ni imel podlage za vnos njegovega besedila v 
besedilo zakonskega predloga za drugo obravnavo. Vneseno je bilo 
sicer na podlagi dopolnjevalnega stališča državnega zbora, o katerem 
je ta sprejel sklep, da se upošteva pri pripravi novega zakona, ki 
bo urejal delovanje Radiotelevizije Slovenija. Sekretariat meni, da 
bi lahko predlagatelj takšno rešitev vključil v obravnavo samo z 
amandmajem k predlogu tega zakona. Predlagatelj se strinja s takšnim 
mnenjem sekretariata in zato predlaga, da se tudi ta člen izloči iz 
besedila zakonskega predloga za drugo obravnavo. 

15. maj 2001 



VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, dne 11.5.2001 

POPRAVLJENO BESEDILO 
PREDLOGA ZAKONA 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA 
- EPA 976 - II - DRUGA OBRAVNAVA 

I. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o Radiotelevizij i Slovenija (Uradni list RS, št.18/94, 
73/94, 88/99, 102/99 in 113/00) se sedma alinea drugega odstavka 3. 
člena spremeni tako, da se glasi: 
»-razširjanje programskih vsebin drugih radijskih in televizijskih 
programov ter predvajanje kakovostnih oddaj domačih in tujih 
neodvisnih producentov avdiovizualnih del v skladu z zakonom o 
medij ih;«. 

2. člen 

6. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»RTV Slovenija vsako leto objavi razpis za odkup avdiovizualnih del 
neodvisnih producentov, ki jih na svojih programih predvaja v skladu 
z zakonom o medijih. 

Postopek, pogoje in merila javnega razpisa iz prejšnjega odstavka 
sprejme Svet RTV Slovenija v skladu z določbami zakona o 
uresničevanju javnega interesa na področju kulture.«. 

3. člen 

V 11.členu se besedilo »programov drugih RTV organizacij« nadomesti 
z besedilom »radijskih in televizijskih programov drugih 
izdajateljev«, iz besedne zveze »lokalnih nekomercialnih programov« 
pa se črta beseda »nekomercialnih«. 

4. člen 

12. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Enota Oddajniki in zveze zagotavlja neodplačno tehnično razširjanje 
programov RTV Slovenija iz 3. člena tega zakona ter radijskih in 
televizijskih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo, v 
skladu z zakonom o medijih. 

Svet RTV Slovenija sprejme tarife za oddajanje programov drugih 
izdajateljev, ki niso zajeti v prejšnjem odstavku. Sredstva iz 
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plačil storitev se vodijo na posebnem računu pri enoti Oddajniki in 
zveze. 

V enoti Oddajniki in zveze se oblikuje nadzorni svet, v katerega 
imenujejo: 
• dva člana - RTV Slovenija, 
• dva člana - Vlada Republike Slovenije, 
• enega člana - Svet za radiodifuzijo; 
• enega člana - Združenje za tisk in medije pri Gospodarski zbornici 

Slovenije. 

Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani. 
Nadzorni svet nadzira delovanje enote Oddajniki in zveze tako, da 
daje Svetu RTV Slovenija mnenje k predlogu tarif iz drugega odstavka 
tega člena, ter druge predloge in pobude v zvezi z delovanjem enote. 

Nadzorni svet ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo, ki se 
nanaša na obratovanje oddajnikov in zvez. 0 svojem delu redno poroča 
ministru, pristojnemu za medije. 
Če med člani v nadzornem svetu ne pride do soglasja o vprašanjih, ki 
jih obravnava, imajo pravico dajati Svetu RTV Slovenija ločena 
mnenja. 

Svet RTV Slovenija mora obravnavati mnenja, predloge in pobude 
nadzornega sveta oziroma ločena mnenja članov.« 

5. člen 

V tretji alinei tretjega odstavka 14. člena se črta beseda 
»nekomercialnih«. 

V četrtem odstavku 14. člena se besedi »nekomercialnih RTV« 
nadomestita z besedami »radijskih in televizijskih«. 

S. člen 

Prvi odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»RTV Slovenija ima nadzorni odbor, ki šteje sedem članov. Državni 
zbor Republike Slovenije imenuje pet članov, od teh dva na predlog 
Vlade Republike Slovenije, delavci RTV Slovenija pa na neposrednih 
volitvah izvolijo dva člana.« 

Peta alinea drugega odstavka 24. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
»-pisno obvešča Svet RTV Slovenija, Državni zbor Republike Slovenije 
in ministra, pristojnega za medije, o svojih ugotovitvah;«. 

7. člen 

RTV Slovenija uskladi svoje notranje akte s tem zakonom najpozneje v 
šestih (6) mesecih od njegove uveljavitve. 
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8. člen 

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



BELEŽKE 

poročevalec, št. 40 16 15. maj 2001 



Sprememba 

POSTOPKA OORAVNAVE PREDLOGA 

ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 

LASTNINJENJU NEPREMIČNIN V 

DRUŽRENI LASTNINI (ZLNDL-A) 

- EPA 163 - III 

I 
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VLADA REPUDLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2511-0012 
Številka: 460-21/2001-1 
Ljubljana, 10.05.2001 

ZADEVA: Predlog za spremembo postopka obravnave predloga zakona o 
dopolnitvah zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini in 
amandmaja Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o 
lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 26. seji dne 10.5.2001 sprejela sklep, da se Državnemu 
zboru Republike Slovenije predlaga, da se predlog zakona o dopolnitvah zakona o 
lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, katerega besedilo je Vlada Republike 
Slovenije določila na 19. seji dne 29.3.2001 in ga poslala v obravnavo na podlagi 204.a 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem postopku, 
obravnava na podlagi 201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da predlog 
zakona o dopolnitvah zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini obravnava 
po hitrem postopku iz enakih razlogov, kot jih je navedla ob predlogu za skrajšani 
postopek, z dodatno obrazložitvijo, ki je v tem, da je sprejem predlaganega zakona 
nujen, ker je Vlada Republike Slovenije na 25. seji dne 3.5.2001 že sprejela uredbo o 
naložitvi in vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije ter o uskladitvi 
podatkov v zemljiški knjigi s podatki zemljiškega katastra. 

Vlada Republike Slovenije je določila tudi besedilo dveh amandmajev k predlogu 
zakona o dopolnitvah zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, ki vam jih v 
nadaljevanju pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi 204. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

AMANDMAJA 

k predlogu zakona o dopolnitvah zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini, 
EPA 163-111 - HITRI POSTOPEK 

k 2. členu: 

2. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"2. člen 
V 3. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"(3) V primeru, da je pravica uporabe na nepremičnini v korist pravne osebe oziroma 
njenega pravnega naslednika, vpisana v zemljiški knjigi, se vpis lastninske pravice v 
zemljiški knjigi opravi po uradni dolžnosti."" 

OBRAZLOŽITEV: 

Z amandmajem se črta predlagani novi četrti odstavek 3. člena ZLNDL, ker je 
nepotreben. Takšne primere, ki naj bi jih uredil novi četrti odstavek, je bilo mogoče najti 
samo v postopkih pred začetkom lastninskega preoblikovanja pravnih oseb, pri čemer 
pa ni šlo samo za razdelitve, ampak tudi spojitve, pa tudi za brezplačne prenose 
premoženja, kot to izhaja iz 10. člena uredbe o pripravi programa preoblikovanja in o 
izvedbi posameznih načinov lastninskega preoblikovanja (Uradni list RS, št. 13/93 in 
naslednji), pri čemer pa je potrebno celo ugotoviti, da s to uredbo ni (bila) določena 
obveznost izdaje akta, s katerim bi morali biti takšni prenosi izvedeni, ampak je bilo vse 
to prepuščeno strankam. Ker pa gre tudi pri razdelitvi za pravno nasledstvo, ki pa je 
vključeno (kot podlaga za vpis) že v splošnem pravilu 3. člena ZLNDL, ki ureja vpis 
lastninske pravice pri pravnih osebah, vpis pri razdelitvah pa se mora opraviti na predlog 
zato, da se predlog utemeljuje z listinami, s katerimi se dokazuje pravni temelj 
pridobitve, predlagani novi četrti odstavek pa tudi sicer navedenih različnih primerov 
pravnega nasledstva ne razrešuje, je potrebno oceniti, da je predlagana dopolnitev 3. 
člena tudi sicer odveč. 

za novi 2.a člen: 

Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi: 

"2.a člen 
V 5. Členu se pika na koncu četrtega odstavka črta in doda besedilo "oziroma na podlagi 
akta, s katerim je v skladu z 51.c členom zakona o lokalni samoupravi ugotovljeno njeno 
premoženje." 

OBRAZLOŽITEV: 

Ker je z 51.c členom zakona o lokalni samoupravi (ZLS), ki je začel veljati z dnem 
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uveljavitve zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 70/00, ZLS-K), to je 9.8.2000, poleg sporazumne delitve premoženja, 
uvedena tudi delitev po samem zakonu, se z amandmajem omogoči dovolitev vpisa v 
zemljiško knjigo tudi na podlagi akta, s katerim se ugotovi premoženje občine. S 
sedanjim četrtim odstavkom 5. člena ZLNDL je namreč določeno, da v primeru občine, 
ki se je razdelila, sodišče dovoli vpis na predlog in na podlagi sporazuma o delitvi 
premoženja, saj v času, ko seje navedeni zakon sprejemal, 51. c člena ZLS še ni bilo. 
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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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