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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 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 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO IRSKE 0 ZRAČNEM PROMETU 

(RIEZP) 

- EPA 669 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0071 
Številka: 345-22/2002-1 
Ljubljana, 22.10.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 171. dopisni seji dne 22.10.2002 
določila besedilo: 

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

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. 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, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Miha Šorn, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO IRSKE O 

ZRAČNEM PROMETU 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 

Irske o zračnem prometu, podpisan v Ljubljani 4. novembra 1999. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO IRSKE 
O ZRAČNEM PROMETU 

Glede na to da sta Republika Slovenija in Irska pogodbenici 
Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki je bila na voljo 
za podpis v Chicagu 7. decembra 1944, 

sta se Vlada Republike Slovenije in Vlada Irske, v nadaljnjem 

besedilu "pogodbenici", 

v želji, da poglobita sodelovanje na področju civilnega letalstva in 
skleneta sporazum o vzpostaviti zračnega prometa med svojima 
ozemljema in naprej, 

dogovorili o: 

1. člen 
POMEN IZRAZOV 

1. V tem sporazumu in njegovi prilogi: 

a) izraz "konvencija" pomeni Konvencijo o mednarodnem 
civilnem letalstvu, ki je bila na voljo za podpis v Chicagu 7. 
decembra 1944, in vključuje vsako prilogo, sprejeto na podlagi 
90. člena omenjene konvencije, ter vsako spremembo prilog 
ali konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom, če te priloge 
in spremembe veljajo za pogodbenici; 

b) izraz "pristojni organ" pomeni za Republiko Slovenijo 
Ministrstvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije 
za civilno letalstvo, in za Irsko ministra za promet, energijo in 
zveze ali v obeh primerih katero koli osebo ali organ, pristojen 
za opravljanje nalog, ki jih opravljata omenjena organa; 

c) izraz "določeni prevoznik" pomeni prevoznika v zračnem 
prometu, ki ga je v skladu s 6. členom tega sporazuma določila 
posamezna pogodbenica za opravljanje dogovorjenega 
prometa; 

d) izraz "tarife" pomeni cene za prevoz potnikov, prtljage in 
tovora ter pogoje, pod katerimi se te cene uporabljajo, vključno 
s provizijo in drugimi dodatnimi plačili za posredovanje ali za 
prodajo prevoznih listin, izvzeti pa so plačilo in pogoji za prevoz 
pošte; 

e) izrazi "ozemlje", "zračni promet", "mednarodni zračni 
promet", "prevoznik" in "pristanek v nekomercialne namene" 
imajo pomen, določen v 2. in 96. členu konvencije. 

2. Priloga je sestavni del tega sporazuma. Vsako sklicevanje na 
sporazum zajema tudi prilogo, razen če ni izrecno drugače 
določeno. 

2. člen 
PROMETNE PRAVICE 

1. Vsaka pogodbenica prizna drugi pogodbenici v tem sporazumu 
določene pravice, da opravlja mednarodni zračni promet na 
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progah, ki so navedene v pregledu prog v prilogi. Ta promet in te 
proge se v nadaljevanju imenujejo "dogovorjeni promet" in 
"določene proge". 

2. V skladu z določbami tega sporazuma ima prevoznik, ki ga je 
določila pogodbenica, pri opravljanju mednarodnega zračnega 
prometa: 

a) pravico do preleta ozemlja druge pogodbenice brez 
pristanka; 

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

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

d) pravico na ozemlju tretjih držav v krajih, navedenih v prilogi 
tega sporazuma, vkrcati in izkrcati potnike, prtljago, tovor in 
pošto, ki so namenjeni v kraje na ozemlju druge pogodbenice, 
navedene v prilogi tega sporazuma, ali prihajajo iz njih. 

3. Prevozniki pogodbenic, ki niso določeni v skladu s 6. členom 
tega sporazuma, uživajo pravice, navedene v točkah a) in b) 
drugega odstavka tega člena. 

4. Nobena določba tega člena ne daje določenemu prevozniku 
ene pogodbenice pravice, da na ozemlju druge pogodbenice za 
plačilo ali najemnino vkrca potnike, prtljago, tovor ali pošto, 
namenjeno v kakšen drug kraj na ozemlju te druge pogodbenice. 

5. Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih 
spopadov, političnih nemirov ali dogodkov ali posebnih in 
neobičajnih okoliščin ne more normalno opravljati prometa na 
običajnih progah, si druga pogodbenica čim bolj prizadeva 
omogočiti nadaljevanje takega prometa z ustreznimi 
spremembami prog, vključno z dodelitvijo pravic, ki so nujne za 
opravljanje prometa v tem času. 

3. člen 
URESNIČEVANJE PRAVIC 

1. Določeni prevozniki pogodbenic imajo pravične in enake 
možnosti za opravljanje dogovorjenega prometa med ozemljema 
pogodbenic. 

2. Določeni prevoznik vsake pogodbenice mora upoštevati 
interese določenega prevoznika druge pogodbenice, da ne bi 
neupravičeno ogrožal njegovega dogovorjenega prometa. 

3. Glavni namen dogovorjenega prometa je po načelu vzajemnosti 
zagotoviti zmogljivost, ki bo v skladu s povpraševanjem po 
prevozu med ozemljem pogodbenice, ki je določila prevoznika, in 
kraji, do katerih se opravlja promet na določenih progah. 
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4. Pravice določenih prevoznikov pogodbenic do opravljanja 
prevoza v mednarodnem zračnem prometu med ozemljem druge 
pogodbenice in ozemlji tretjih držav se uresničujejo v skladu s 
splošnimi načeli normalnega razvoja, ki jih priznavata 
pogodbenici, pod pogojem, da se zmogljivost prilagaja: 

a) povpraševanju po prevozu na ozemlje pogodbenice, ki je 
določila prevoznika, in z ozemlja; 

b) povpraševanju po prevozu na območjih, čez katera poteka 
promet, ob upoštevanju lokalnega in regionalnega prometa; 

c) zahtevam po gospodarnem opravljanju dogovorjenega 
prometa. 

5. Nobena pogodbenica ne sme enostransko omejiti opravljanja 
prometa določenega prevoznika druge pogodbenice, razen v 
skladu z določbami tega sporazuma ali z enotnimi pogoji, ki jih 
predvideva konvencija. 

4. člen 
UPORABA ZAKONOV IN PREDPISOV 

1. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo prihod letal, ki 
opravljajo mednarodni zračni promet, na njeno ozemlje in odhod 
z njega ali opravljanje prometa in plovbo takih letal čez to ozemlje, 
veljajo tudi za določenega prevoznika druge pogodbenice. 

2. Zakoni in predpisi ene pogodbenice, ki urejajo prihod potnikov, 
posadke, prtljage, tovora ali pošte na njeno ozemlje, zadrževanje 
na njem in odhod z njega, kot so postopki v zvezi z vstopom in 
izstopom, izseljevanjem in priseljevanjem ter carinski in sanitarni 
postopki, veljajo za potnike, posadko, prtljago, tovor ali pošto v 
letalih določenega prevoznika druge pogodbenice, dokler so na 
tem ozemlju. 

3. Nobena pogodbenica ne sme svojemu prevozniku v primerjavi 
z določenim prevoznikom druge pogodbenice dajati kakršne koli 
prednosti pri uporabi zakonov in predpisov iz tega člena. 

5. člen 
VAROVANJE V LETALSTVU 

1. V skladu s pravicami in obveznostmi po mednarodnem pravu 
pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medsebojna obveznost 
varovanja civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega 
vmešavanja sestavni del tega sporazuma. Ne da bi omejevali 
svoje pravice in obveznosti po mednarodnem pravu morata 
pogodbenici še posebej ravnati v skladu z določbami Konvencije 
o kaznivih dejanjih in nekih drugih dejanjih, storjenih na letalih, 
podpisane v Tokiu 14. septembra 1963, Konvencije o zatiranju 
nezakonite ugrabitve zrakoplovov, podpisane v Haagu 16. 
decembra 1970, Konvencije o zatiranju nezakonitih dejanj zoper 
varnost civilnega letalstva, podpisane v Montrealu 23. septembra 
1971, in njenega dopolnilnega Protokola o zatiranju nezakonitih 
nasilnih dejanj na letališčih za mednarodno civilno letalstvo, 
podpisanega v Montrealu 24. februarja 1988. 

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 letalskih navigacijskih naprav ter vsako drugo ogrožanje 
varnosti civilnega letalstva. 

3. Pogodbenici v medsebojnih odnosih ravnata v skladu z 
določbami Mednarodne organizacije civilnega letalstva o 
varovanju v letalstvu, ki so opredeljene v prilogah konvencije, v 

tisti meri, v kateri te določbe veljajo za pogodbenici. Pogodbenici 
od letalskih prevoznikov, ki so vpisani v njunih registrih ali ki 
opravljajo pretežni del svojih dejavnosti ali imajo sedež na njunem 
ozemlju, ter od letaliških podjetij na svojem ozemlju zahtevata, da 
delujejo v skladu s takimi predpisi o varovanju v letalstvu. Vsaka 
pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o svojem namenu, da 
bo sporočila kakršno koli odstopanje od standardov iz Konvencije 
o mednarodnem civilnem letalstvu. 

4. Pogodbenici se strinjata, da bosta spoštovali predpise o 
varovanju v letalstvu, navedene v tretjem odstavku tega člena, ki 
jih zahteva druga pogodbenica za prihod letal na ozemlje te druge 
pogodbenice, odhod z njega ali dokler so na njem. Vsaka 
pogodbenica zagotavlja, da se na njenem ozemlju učinkovito 
izvajajo primerni ukrepi za varovanje letal in za pregled potnikov, 
posadke, ročne prtljage, prtljage, tovora in zalog pred in med 
vkrcavanjem ali natovarjanjem. Pogodbenica z naklonjenostjo 
obravnava vsako zahtevo druge pogodbenice za uvedbo 
posebnih razumnih varnostnih ukrepov zaradi določene grožnje. 

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo civilnega letala * 
ali drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti takih letal, potnikov in '' 
posadke, letališč ali letalskih navigacijskih naprav pogodbenici 
druga drugi pomagata, s tem da poskrbita za komunikacije in 
druge ustrezne ukrepe, za katere se lahko dogovorita, da bi se 
tak incident ali grožnja čim hitreje in varno končala. 

6. Kadar ena pogodbenica upravičeno meni, da druga pogodbenica 
ne ravna v skladu določbami o varovanju v letalstvu iz tega člena, 
lahko pristojni organ te pogodbenice zahteva takojšnje 
posvetovanje s pristojnim organom druge pogodbenice. Ce 
pogodbenici ne najdeta ustrezne rešitve v 15 dneh od dneva take 
zahteve, je to razlog za zadržanje, odvzem in preklic dovoljenja 
za opravljanje prometa ali tehničnega dovoljenja prevoznika ali 
prevoznikov druge pogodbenice, omejitev ali določitev pogojev v 
njem. Kadar je to upravičeno zaradi nujnosti, lahko pogodbenica 
uporabi začasni ukrep, preden poteče 15 dni. 

6. člen 
DOLOČITEV PREVOZNIKOV IN DOVOLJENJE ZA 

OPRAVLJANJE PROMETA 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico pisno določiti enega ali več 
prevoznikov za opravljanje dogovorjenega prometa. 

2. Razen v primerih, določenih v tretjem in četrtem odstavku tega 
člena, pristojni organ po prejemu obvestila o določitvi brez 
odlašanja izda določenemu prevozniku druge pogodbenice 
potrebno dovoljenje za opravljanje prometa. 

3. Pristojni organ ene pogodbenice od določenega prevoznika, ki 
ga je določila druga pogodbenica, zahteva, da dokaže, da 
izpolnjuje pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih v skladu 
z določbami konvencije običajno uporablja omenjeni organ glede 
opravljanja mednarodnega zračnega prometa. 

4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovoljenja za 
opravljanje prometa iz drugega odstavka tega člena ali naložiti 
pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni za uresničevanje pravic 
iz 2. člena tega sporazuma, če nima dokazov, da so druga 
pogodbenica ali njeni državljani večinski lastnik in imajo dejanski 
nadzor nad prevoznikom, ki ga je pogodbenica določila. 

5. Ko določeni prevoznik dobi dovoljenje za opravljanje prometa 
iz drugega odstavka tega člena, sme dogovorjeni promet opravljati 
kadar koli v celoti ali delno, če izpolnjuje ustrezne določbe tega 
sporazuma In če so tarife, določene v skladu z določbami 13. 
člena tega sporazuma, veljavne. 
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7. člen 
PREKLIC IN ZAČASNI ODVZEM DOVOLJENJA ZA 

OPRAVLJANJE PROMETA 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico določenemu prevozniku druge 
pogodbenice preklicati ali začasno odvzeti dovoljenje za 
opravljanje prometa, izdano za uresničevanje pravic iz 2. člena 
tega sporazuma, ali določiti take pogoje, ki se ji zdijo potrebni za 
uresničevanje teh pravic, če: 

a) prevoznik ne more dokazati, da so druga pogodbenica, ki 
je prevoznika določila, ali njeni državljani večinski lastnik 
prevoznika in imajo dejanski nadzor nad njim; 

b) prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogodbenice, 
ki daje te pravice, ali če jih huje krši; 

c) prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji, 
ki so določeni v tem sporazumu. 

2. Ta pravica se uporabi šele po posvetovanju z drugo 
pogodbenico v skladu z določbami 16. člena tega sporazuma, 
razen če takojšen preklic ali začasni odvzem ali določitev pogojev 
iz prvega odstavka tega člena ni nujna za preprečitev nadaljnjega 
kršenja zakonov in predpisov. 

8. člen 
PRIZNAVANJE POTRDIL IN LICENC 

1. Spričevala o plovnosti, spričevala o usposobljenosti in licence, 
ki jih je izdala ali potrdila ena pogodbenica, dokler so veljavna, 
priznava tudi druga pogodbenica, če so bili pogoji, pod katerimi 
so bila taka spričevala ali licence izdane ali potrjene, enaki 
minimalnim standardom, ki so določeni ali se lahko občasno določijo 
v skladu s konvencijo, ali strožji od njih. 

2. Vsaka pogodbenica si pridržuje pravico, da za lete nad svojim 
ozemljem ne prizna veljavnosti tistih spričeval o usposobljenosti 
in licenc, ki jih je njenim državljanom izdala ali potrdila druga 
pogodbenica ali katera koli druga država. 

9. člen 
OPROSTITEV CARIN IN DAJATEV 

1. Letala, ki jih v mednarodnem zračnem prometu uporablja določeni 
prevoznik ene pogodbenice, kot tudi njihova običajna oprema, 
zaloge goriva in maziv ter druge zaloge, vključno s hrano, pijačo 
in tobakom, ki so na letalu, so ob prihodu na ozemlje druge 
pogodbenice v največji možni meri po notranji zakonodaji 
oproščeni vseh carin ali dajatev, če ostanejo na letalu, dokler niso 
ponovno izvoženi. 

2. Pod pogoji, določenimi v notranji zakonodaji vsake pogodbenice, 
so omenjenih carin in dajatev, razen stroškov za opravljene 
storitve, oproščeni tudi: 

a) zaloge na letalu, natovorjene na ozemlju ene pogodbenice 
v količinah, ki jih določajo njeni organi, namenjene za uporabo 
na letalih, ki jih za opravljanje mednarodnega prometa uporablja 
določeni prevoznik druge pogodbenice; 

b) rezervni deli in običajna oprema na letalu, uvoženi na 
ozemlje ene pogodbenice za vzdrževanje ali popravilo letal, 
ki jih za opravljanje mednarodnega prometa uporablja določeni 
prevoznik druge pogodbenice; 

c) gorivo in maziva, namenjena določenemu prevozniku ene 
pogodbenice za letala, ki jih uporablja za opravljanje 

mednarodnega prometa, tudi če bodo te zaloge porabljene 
na delu poti nad ozemljem druge pogodbenice, na katerem 
so bile natovorjene. 

3. Običajna oprema na letalih ter material in zaloge, ki ostanejo na 
letalih, ki jih upravlja določeni prevoznik ene pogodbenice, smejo 
biti raztovorjeni na ozemlju druge pogodbenice le z dovoljenjem 
njenih carinskih organov. V takem primeru so lahko pod nadzorom 
teh organov vse do takrat, dokler niso ponovno izvoženi ali 
drugače porabljeni v skladu s carinskimi predpisi. 

4. Oprostitve, predvidene v tem členu, se uporabljajo tudi, kadar 
določeni prevoznik ene pogodbenice sklene dogovor z nekim 
drugim prevoznikom o posojilu predmetov, določenih v prvem in 
drugem odstavku tega člena, ali njihovem prevozu na ozemlje 
druge pogodbenice, če ima ta drugi prevoznik pravico do istih 
oprostitev na ozemlju druge pogodbenice. 

5. Za potnike, prtljago, tovor in pošto v neposrednem tranzitu čez 
ozemlje pogodbenice, ki ne zapustijo območja, ki je na letališču 
namenjeno temu, velja, razen glede varnostnih ukrepov proti 
nasilju, zračnemu piratstvu in tihotapljenju prepovedanih drog, 
samo enostavni nadzor. Prtljaga in tovor v neposrednem tranzitu 
sta oproščena carin in dajatev. 

10. člen 
TAKSE ZA UPORABNIKE 

1. Vsaka pogodbenica lahko uvede ali dovoli, da se uvedejo 
upravičene in primerne takse za določenega prevoznika druge 
pogodbenice. Te takse morajo biti ekonomsko utemeljene. 

2. Takse, ki se odmerijo za uporabo letališč ter letalskih 
navigacijskih naprav in storitev, ki jih da na razpolago ena 
pogodbenica določenemu prevozniku druge pogodbenice, ne 
smejo biti višje od taks, odmerjenih za domača letala, ki se 
uporabljajo v rednem mednarodnem zračnem prometu. 

11. člen 
KOMERCIALNE DEJAVNOSTI 

1. Določeni prevoznik ene pogodbenice ima pravico do ustreznih 
predstavništev na ozemlju druge pogodbenice. Ta predstavništva 
imajo lahko komercialno, operativno in tehnično osebje, ki je lahko 
pripeljano iz tujine ali lokalno zaposleno. 

2. Pri komercialnih dejavnostih se spoštuje načelo vzajemnosti. 
Pristojne oblasti pogodbenic bodo storile vse, da bi omogočile 
predstavništvom določenih prevoznikov druge pogodbenice 
nemoteno opravljanje njihove dejavnosti. 

3. Še posebej vsaka pogodbenica zagotavlja določenemu 
prevozniku druge pogodbenice, da lahko na njenem ozemlju 
prodaja svoje prevozne storitve neposredno, ali če želi, po agentih. 
Vsak prevoznik ima pravico prodajati take prevozne storitve in 
vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni valuti ali v prosto zamenljivi 
valuti drugih držav v skladu z veljavnimi deviznimi predpisi. 

12. člen 
ZAMENJAVA IN PRENOS PRIHODKA 

1. Vsak določen prevoznik ima v skladu z veljavnimi deviznimi 
predpisi pravico po uradnem tečaju zamenjati in nakazati v svojo 
državo presežek prihodka nad lokalnimi izdatki, ki ga je dosegel 
s prevozom potnikov, prtljage, tovora in pošte. Če so plačila med 
pogodbenicama urejena s posebnim sporazumom, velja tak 
sporazum. 
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2. Nobena določba tega sporazuma ne vpliva na pravico 
pogodbenic, da na podlagi vzajemnosti v skladu s svojo davčno 
zakonodajo predpišeta dajatve. 

13. člen 
TARIFE 

1. Tarife, ki jih vsak določen prevoznik zaračunava za prevoz na 
ozemlje ali z ozemlja druge pogodbenice, morajo biti določene na 
primerni ravni; pri tem naj se upoštevajo vsi ustrezni dejavniki, 
kot so stroški poslovanja, primeren dobiček, značilnosti vsake 
proge in tarife, ki jih zaračunavajo drugi prevozniki. 

2. O tarifah iz prvega odstavka tega člena se, če je mogoče, 
dogovorita določena prevoznika pogodbenic po posvetovanju z 
drugimi prevozniki, ki opravljajo zračni promet na isti progi ali na 
delu te proge. Določena prevoznika, če je to mogoče, skleneta 
tak dogovor po postopku za določanje tarif, ki ga je uvedel 
mednarodni organ, ki oblikuje predloge na tem področju. 

3. Tako določene tarife je treba predložiti v odobritev pristojnima 
organoma pogodbenic najmanj petinštirideset dni pred dnem, ki 
je predlagan za njihovo uveljavitev. Izjemoma se lahko omenjena 
organa dogovorita za krajši rok. Razen če pristojna organa v 
tridesetih dneh po predložitvi tarif ne sporočita drug drugemu, da 
se z njimi ne strinjata, se šteje, da so tarife potrjene. Pristojna 
organa se lahko dogovorita o skrajšanju tega roka. 

4. Če se določena prevoznika ne moreta dogovoriti o tarifi ali če 
je ne potrdi pristojni organ ene pogodbenice, jo skušata pristojna 
organa pogodbenic določiti sporazumno. Pogajanja o tem se 
začnejo v tridesetih dneh od dneva, ko postane očitno, da se 
določena prevoznika ne moreta dogovoriti o tarifi, ali ko pristojni 
organ ene pogodbenice uradno obvesti pristojni organ druge 
pogodbenice, da se ne strinja s tarifo. 

5. Če sporazum ni dosežen, se spor predloži v postopek, 
predviden v 17. členu tega sporazuma. 

6. Če neka tarifa ni bila odobrena, bo že sprejeta tarifa veljala vse 
do takrat, dokler ne bo v skladu z določbami tega člena in 17. 
člena sporazuma določena nova tarifa, vendar ne dlje kot dvanajst 
mesecev od dneva, ko je pristojni organ ene pogodbenice sporočil 
svoje nestrinjanje. 

7. Pristojna organa pogodbenic si morata čim bolj prizadevati, da 
bi zagotovila, da določeni prevozniki spoštujejo dogovorjene tarife, 
vložene pri njiju, in da noben prevoznik na noben način, 
neposredno ali posredno, protizakonito ne znižuje dela teh tarif. 

14. člen 
PREDLOŽITEV REDOV LETENJA 

1. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora predložiti svoje 
predvidene rede letenja v potrditev pristojnemu organu druge 
pogodbenice najmanj trideset dni prej, preden se začne 
dogovorjeni promet. Enak postopek velja za vsako njihovo 
spremembo. 

2. Določeni prevoznik ene pogodbenice mora pristojni organ druge 
pogodbenice zaprositi za dovoljenje za opravljanje dodatnih letov, 
ki jih želi opraviti v dogovorjenem prometu zunaj potrjenih redov 
letenja. Tako prošnjo je treba običajno predložiti vsaj dva delovna 
dneva pred začetkom takih letov. 

15. člen 
STATISTIČNI PODATKI 

Pristojna organa pogodbenic na zahtevo dajeta drug drugemu 
statistične podatke in druge podobne informacije, ki se nanašajo 
na prevoz, opravljen v dogovorjenem prometu. 

16. člen 
POSVETOVANJA 

Vsaka pogodbenica lahko kadar koli zahteva posvetovanje o 
izvajanju, razlagi, uporabi ali spremembi tega sporazuma. Taka 
posvetovanja med pristojnima organoma se začnejo v šestdesetih 
dneh od dneva, ko druga pogodbenica prejme pisno zahtevo, 
razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače. 

17. člen 
REŠEVANJE SPOROV 

1. Vsi spori, ki bi nastali v zvezi s tem sporazumom in jih 
pogodbenici ne moreta rešiti z neposrednimi pogajanji ali po 
diplomatski poti, se na zahtevo katere koli pogodbenice predložijo 
arbitražnemu sodišču. 

2. V takem primeru vsaka pogodbenica imenuje enega razsodnika, 
ta dva pa določita predsednika, ki mora biti državljan tretje države. 
Če v dveh mesecih od dneva, ko je ena pogodbenica imenovala 
svojega razsodnika, tega ne stori tudi druga pogodbenica, ali če 
se v enem mesecu po tem, ko je imenovan tudi drugi razsodnik, 
razsodnika ne dogovorita o predsedniku, lahko katera koli 
pogodbenica zahteva od predsednika Sveta Mednarodne 
organizacije civilnega letalstva, da opravi potrebna imenovanja. 
Če je predsednik Sveta ICAO državljan ene od pogodbenic, opravi 
imenovanje podpredsednik Sveta, ki je državljan tretje države. 

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

4. Pogodbenici morata spoštovati vsako odločitev, ki bo sprejeta 
na podlagi tega člena. 

18. člen 
SPREMEMBE 

1. Če katera koli pogodbenica meni, da bi bilo zaželeno spremeniti 
katero koli določbo tega sporazuma, taka sprememba, če se 
pogodbenici dogovorita o njej, začne veljati, ko se pogodbenici 
medsebojno obvestita, da so končani vsi ustavni postopki. 

2. Pristojna organa pogodbenic se lahko neposredno dogovorita 
o spremembah priloge. 

3. Ob sklenitvi kakršne koli splošne večstranske konvencije o 
zračnem prometu, ki bi zavezovala pogodbenici, se ta sporazum 
spremeni, tako da ustreza določbam take konvencije. 

4. Če bi bila katera koli določba tega sporazuma v nasprotju z 
neko obveznostjo, ki jo ima ena ali druga pogodbenica do tretje 
strani, pogodbenici v skladu s 17. členom začneta posvetovanja, 
da bi spremenili ta sporazum in tako čim hitreje razrešili tako 
nasprotje. 
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19. člen 
ODPOVED 

21. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Vsaka pogodbenica lahko kadar koli pisno sporoči svojo 
odločitev drugi pogodbenici, da odpoveduje ta sporazum. Tako 
obvestilo hkrati pošlje Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. 

2. Sporazum preneha veljati na koncu obdobja veljavnosti redov 
letenja, v katerem poteče dvanajst mesecev od dneva prejema 
obvestila o odpovedi, razen če ni pred potekom tega roka odpoved 
sporazumno umaknjena. 

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

• 
20. člen 

REGISTRACIJA PRI MEDNARODNI ORGANIZACIJI 
CIVILNEGA LETALSTVA 

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

PRILOGA 

PREGLEDA PROG 

PREGLED PROG I 

Proge, na katerih lahko opravlja zračni promet določeni prevoznik 
Republike Slovenije: 

Odhodni kraji Kraji vmesnega 
pristanka 

Kraji na Irskem Naslednji 

kraji 

kraji v Sloveniji o njih bo dogovorjeno 

pozneje 

kraji na Irskem o njih bo dogovorjeno 
pozneje 

PREGLED PROG II 

Proge, na katerih lahko opravlja zračni promet določeni prevoznik 
Irske: 

Odhodni kraji Kraji vmesnega 
pristanka 

Kraji v Sloveniji Naslednji 
kraji 

kraji na Irskem o njih bo dogovorjeno 
pozneje 

kraji v Sloveniji o njih bo dogovorjeno 
pozneje 

Pogodbenici druga drugo po diplomatski poti obvestita, da so 
končani notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega 
sporazuma. Sporazum začne veljati na dan, ko druga pogodbenica 
prejme zadnje tako uradno obvestilo. 

Sestavljeno v Ljubljani 4. novembra 1999 v dveh izvirnikih v 
angleškem jeziku. 

Za Vlado Republike Za Vlado 
Slovenije Irske 
Anton Bergauer l.r. Thelma Doran l.r. 
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OPOMBE: 

1. Kraje vmesnega pristanka in naslednje kraje na določenih progah 
lahko določeni prevozniki, če to želijo, izpustijo na posameznem 
ali vseh letih. 

2. Vsak določen prevoznik lahko konča kateri koli let v okviru 
dogovorjenega prometa na ozemlju druge pogodbenice. 

3. Vsak določen prevoznik lahko leti v kraje vmesnega pristanka 
in v naslednje kraje, ki niso navedeni v tej prilogi, če ne uresničuje 
prometnih pravic med temi kraji in ozemljem druge pogodbenice. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

OBRAZLOŽITEV: 

1 f 
Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Irske o zračnem 
prometu sta podpisala g. Anton Bergauer, minister za promet in 
zveze Republike Slovenije in ga. Thelma Doran, Veleposlanica 
Irske v Republiki Sloveniji. Sporazum je bil podpisan 4. novembra 
1999 v Ljubljani. Pobudo za sklepanje sporazumov o mednarodnem 
zračnem prometu z osnutkom sporazuma je sprejela Vlada 
Republike Slovenije na 155. seji 6. marca 1992, na 64. seji 23. 
marca 1992 pa se je z njo strinjala Komisija za mednarodne 
odnose Skupščine Republike Slovenije. V skladu z omenjenima 
sklepoma je vlada pooblaščena za odločanje o tem, s katerimi 
državami se predlaga sklenitev tega sporazuma. 

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje 
določila o prometnih pravicah, njihovem uresničevanju, določitvi 

prevoznikov in dovoljenju za opravljanje prometa, preklicu in 
začasnem odvzemu dovoljenja za opravljanje prometa, oprostitvi 
carin in dajatev, tarifah, zamenjavi in prenosu prihodka, 
komercialnih dejavnostih, varovanju v letalstvu, reševanju sporov 
itd. 

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. 

Sporazum z zakonom ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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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 Irske o zračnem prometu. 

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: 

/ 

31 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 
zaoral navedenimi pravnimi viri ES <letol 

L 

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

/ 

6} Ali le predlog akta preveden in v kateri jezik 

i 

Z) Sodelovanle neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. 
univerza...) 

/ 

8} Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanle roka za uskladitev 

l 

Ime In priimek ter podpis 
vodje pravne službe 

Jože Taler l.r. 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa 

Jakob Presečnlk l.r. 

poročevalec, št. 104 10 29. oktober2002 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUDLIKE 

JUGOSLAVIJE 0 VZAJEMNEM 

SPODDUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽD 

(BVUSZN) 

- EPA 670 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-1811-0069 
Številka: 436-16/2002-2 
Ljubljana, 22.10.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 171. dopisni seji dne 22.10.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO 
ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O VZAJEMNEM 
SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. 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, 
- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Renata Vitez, državna sekretarka v Ministrstvu za 

gospodarstvo, 
- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 

zadeve, 
- Jelka Pfeifer, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 2. člen 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNO VLADO ZVEZNE Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi: 
REPUBLIKE JUGOSLAVIJE O VZAJEMNEM 

SPODBUJANJU IN ZAŠČITI NALOŽB 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije In Zvezno 
vlado Zvezne republike Jugoslavije o vzajemnem spodbujanju in 
zaščiti naložb, podpisan v Beogradu 18. junija 2002. 

* Besedilo sporazuma v srbskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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SPORAZUM 

MED 

* 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

O VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN 

ZAŠČITI NALOŽB 
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Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Zvezne republike 
Jugoslavije, v nadaljevanju pogodbenici, sta se 

v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje med pogodbenicama, 

z namenom, da spodbudita in ustvarita ugodne razmere za večje 
gospodarsko sodelovanje na področju naložb vlagateljev ene 
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice, 

ob spoznanju, da bosta vzajemno spodbujanje in zaščita naložb 
na podlagi tega sporazuma spodbujala poslovne pobude, 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 
Opredelitev pojmov 

Za namen tega sporazuma: 

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

a) premičnine in nepremičnine kot tudi katere koli stvarne 
pravice, kot so hipoteka, zaseg, zastava in podobne 
pravice; 

b) deleže, delnice, zadolžnice in kakršno koli drugo obliko 
upravičenja v družbi; 

c) denarne terjatve ali zahtevke za katere koli storitve, ki 
imajo ekonomsko vrednost in so povezane z naložbo; 

d) pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi in 
naveznimi pravicami in pravicami industrijske lastnine, 
kot so patenti, licence, industrijski vzorci ali modeli, 
blagovne znamke, dobro ime, tehnični postopki in know- 
how; 

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

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

2. Izraz "vlagatelj" pomeni: 

a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice 
v skladu z njeno zakonodajo, in 

b) pravne subjekte, ki so registrirani, ustanovljeni ali drugače 
pravilno organizirani v skladu z zakoni in predpisi ene 
pogodbenice in imajo svoj sedež na ozemlju te 
pogodbenice. 

3. Izraz "dohodek" pomeni: 
zneske, ki jih prinašajo naložbe, in vključuje zlasti, vendar 
ne izključno, dobiček, dividende, obresti, avtorske 
honorarje, licenčnine in druge podobne honorarje ali druge 
oblike dohodka, povezanega z naložbami. 

4. Izraz "ozemlje" pomeni: 

a) za Republiko Slovenijo: ozemlje pod njeno suverenostjo, 
vključno z zračnim prostorom in morskimi območji, nad 
katerimi Republika Slovenija izvaja suverenost ali 
jurisdikcijo v skladu z notranjim in mednarodnim pravom; 

b) za Zvezno republiko Jugoslavijo: območje med 
kopenskimi mejami kot tudi morje, morsko dno in njegovo 
podzemlje onstran teritorialnega morja, nad katerimi 
Zvezna republika Jugoslavija v skladu s svojimi notranjimi 
zakoni in predpisi ter mednarodnim pravom izvaja 
suverene pravice ali jurisdikcijo. 

2. člen 
Spodbujanje in zaščita naložb 

1. Vsaka pogodbenica spodbuja vlagatelje druge pogodbenice 
k naložbam na svojem ozemlju, ustvarja ugodne in pregledne 
razmere zanje ter sprejema take naložbe na svoje ozemlje v 
skladu s svojimi zakoni in predpisi. 

2. Vsaka pogodbenica trajno zagotavlja naložbam vlagateljev 
druge pogodbenice in njihovemu dohodku na svojem ozemlju 
pošteno in pravično obravnavo. 

3. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice uživajo popolno 
pravno zaščito in varnost na ozemlju druge pogodbenice. 
Nobena pogodbenica z nerazumnimi, samovoljnimi ali 
diskriminacijskimi ukrepi na svojem ozemlju na noben način 
ne ovira vlagateljev druge pogodbenice pri upravljanju, 
vzdrževanju, uporabi in uživanju naložb ali razpolaganju z 
njimi. 

3. člen 
Nacionalna obravnava in obravnava po načelu države 

z največjimi ugodnostmi 

1. Naložbam vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice ali z njimi povezanemu dohodku se zagotovi 
obravnava, ki je poštena in pravična in ni manj ugodna od 
tiste, ki jo ta druga pogodbenica zagotavlja naložbam in 
dohodku svojih vlagateljev ali vlagateljev katere koli tretje 
države. 

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

3. Določbe tega člena se ne smejo razlagati tako, da obvezujejo 
eno pogodbenico, da podeli vlagateljem druge pogodbenice 
ali njihovim naložbam kakršno koli obravnavo, ugodnost ali 
privilegij na podlagi: 

a) katerega koli obstoječega ali prihodnjega članstva v 
prostotrgovinskem območju, carinski uniji, skupnem trgu 
ali organizaciji za regionalno gospodarsko povezovanje 
ali katerega koli mednarodnega sporazuma o naložbah 
ali 

b) katerega koli dvostranskega ali/in mnogostranskega 
sporazuma, ki se v celoti ali pretežno nanaša na 
obdavčevanje. 
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4. člen 
Razlastitev 

1. Naložbe Vlagateljev ene pogodbenice se na ozemlju druge 
pogodbenice ne smejo razlastiti, nacionalizirati ali se v zvezi 
z njimi sprejeti kakršni koli drugi ukrepi z enakovrednim 
učinkom, kot ga ima razlastitev ali nacionalizacija (v 
nadaljevanju "razlastitev"), razen v javnem interesu, na 
nediskriminacijski podlagi, v skladu z zakonitim postopkom 
in za takojšnje, učinkovito in ustrezno nadomestilo. 

2. Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se izračuna na 
podlagi tržne vrednosti naložbe, neposredno preden je 
razlastitev ali nameravana razlastitev postala javno znana, 
kar koli je prej. Nadomestilo se izvede v zamenljivi valuti brez 
odlašanja in vključuje obresti po komercialni stopnji ali po 
londonski medbančni obrestni meri (LIBOR) od datuma 
razlastitve do datuma plačila in mora biti prosto prenosljivo in 
dejansko izplačljivo. 

3. Vlagatelj, katerega naložbe so razlaščene, ima po pravu 
pogodbenice, ki je naložbo razlastila, pravico zahtevati, da 
sodni ali drug pristojni organ te pogodbenice nemudoma 
pregleda njegov primer in vrednotenje njegovih naložb v skladu 
z načeli, določenimi v tem členu. 

5. člen 
Nadomestilo za izgube 

1. Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih so nastale 
izgube zaradi vojne ali drugega oboroženega spopada, 
revolucije, državljanskih nemirov, izrednega stanja ali kakega 
podobnega dogodka na ozemlju druge pogodbenice, ta druga 
pogodbenica zagotovi glede ukrepov, ki jih sprejme v zvezi s 
takšnimi izgubami, vključno z nadomestilom, odškodnino in 
vzpostavitvijo v prejšnje stanje, obravnavo, ki ni manj ugodna 
od tiste, ki jo zagotavlja svojim vlagateljem ali vlagateljem 
katere koli tretje države. Kakršna koli plačila, opravljena na 
podlagi tega člena, so prosto prenosljiva. 

2. Brez poseganja v prvi odstavek vlagatelju pogodbenice, ki 
ima zaradi katerega koli dogodka iz omenjenega odstavka 
izgubo, ki je nastala zaradi: 

a) zaplembe njegove naložbe ali njenega dela, ki so jo izvedle 
sile ali organi druge pogodbenice, ali 

b) uničenja njegove naložbe ali njenega dela, ki so ga 
povzročile sile ali organi druge pogodbenice in ga ni 
narekovala nujnost razmer, 

druga pogodbenica v vsakem primeru zagotovi vzpostavitev v 
prejšnje stanje ali nadomestilo, ki je v obeh primerih takojšnje, 
ustrezno in učinkovito, nadomestilo pa se izvede brez odlašanja 
v zamenljivi valuti in vključuje obresti po komercialni stopnji ali po 
londonski medbančni obrestni meri (LIBOR) od datuma izgub do 
datuma plačila in mora biti prosto prenosljivo in dejansko izplačljivo. 

6. člen 
Prenosi 

1. Vsaka pogodbenica jamči vlagateljem druge pogodbenice, 
potem ko ti plačajo vse davčne obveznosti, prost prenos 
sredstev v zamenljivi valuti, povezanih z njihovimi naložbami, 
in zlasti, vendar ne izključno: 

a) začetnega kapitala in dodatnega kapitala za vzdrževanje 
ali razvoj naložb; 

b) dohodka; 

c) sredstev za odplačilo posojil, povezanih z naložbo; 

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

e) kakršnega koli nadomestila ali drugega plačila iz 4. in 5. 
člena tega sporazuma; 

f) plačil, ki izhajajo iz rešitve spora iz 9. in 10. člena tega 
sporazuma; 

g) neporabljenih zaslužkov in drugih prejemkov osebja iz 
tujine, zaposlenega v zvezi z naložbo. 

2. Prenosi iz tega člena se izvedejo brez nepotrebnega odlašanja 
po tržnem menjalnem tečaju, ki velja na datum prenosa. 

3. Če ni trga tujega denarja, se za tečaj uporabi zadnji menjalni 
tečaj za menjavo valut v posebne pravice črpanja. 

7. člen 
Subrogacija 

1. Če pogodbenica ali agencija, ki jo ta določi, opravi plačilo 
svojemu vlagatelju na podlagi danega jamstva, garancije ali 
pogodbe o zavarovanju v zvezi z naložbo na ozemlju druge 
pogodbenice, ta druga pogodbenica prizna: 

a) prenos vseh pravic in zahtevkov vlagatelja na prvo 
pogodbenico ali agencijo, ki jo ta določi; 

b) pravico prve pogodbenice ali agencije, ki jo ta določi, da 
na podlagi subrogacije uresničuje vse take pravice in 
uveljavi take zahtevke. 

2. Tako subrogirane pravice ali zahtevki ne smejo preseči 
prvotnih pravic ali zahtevkov vlagatelja. 

8. člen 
Druge obveznosti 

Vsaka pogodbenica upošteva kakršno koli pravno obveznost, ki 
jo je morda prevzela v zvezi z določenimi naložbami vlagateljev 
druge pogodbenice. 

9. člen 
Reševanje sporov med pogodbenicama 

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

2. Če pogodbenici ne rešita spora v šestih (6) mesecih po 
začetku pogajanj, se spor na zahtevo ene ali druge 
pogodbenice predloži arbitražnemu sodišču v skladu z 
določbami tega člena. 

3. Tako arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen 
primer na naslednji način. V dveh (2) mesecih od prejema 
zahtevka za arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega 
člana arbitražnega sodišča. Ta dva člana nato Izbereta 
državljana tretje države, s katero Imata pogodbenici 
diplomatske odnose, ki je po odobritvi obeh pogodbenic 
imenovan za predsednika arbitražnega sodišča. Predsednik 
je imenovan v treh (3) mesecih od datuma, ko sta bila 
imenovana druga dva člana. 
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4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih 
v tretjem odstavku tega člena, lahko ena ali druga 
pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, zaprosi predsednika 
Meddržavnega sodišča, naj opravi potrebna imenovanja. Če 
je predsednik državljan ene ali druge pogodbenice ali če 
omenjene naloge ne more opraviti iz kakšnega drugega 
razloga, je zaprošen podpredsednik, da opravi potrebna 
imenovanja. Če je podpredsednik državljan ene ali druge 
pogodbenice ali če omenjene naloge ne more opraviti, je 
zaprošen po funkciji naslednji najstarejši član Meddržavnega 
sodišča, ki ni državljan ene ali druge pogodbenice, da opravi 
potrebna imenovanja. 

5. Arbitražno sodišče odloča na podlagi določb tega sporazuma 
kot tudi splošno sprejetih načel in pravil mednarodnega prava. 
Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Odločitve 
arbitražnega sodišča so za pogodbenici dokončne in 
zavezujoče. 

6. Vsaka pogodbenica je odgovorna za stroške svojega člana 
in svojega zastopstva v arbitražnem postopku. Pogodbenici 
prevzameta stroške za predsednika in druge stroške v enakih 
delih. Glede stroškov lahko arbitražno sodišče odloči tudi 
drugače. 

7. O vseh drugih zadevah arbitražno sodišče samo določi svoj 
poslovnik. 

10. člen 
Reševanje sporov med pogodbenico in vlagateljem 

druge pogodbenice 

1. Kakršen koli spor, ki lahko nastane med pogodbenico in 
vlagateljem druge pogodbenice v zvezi z naložbo tega 
vlagatelja na ozemlju prve pogodbenice, se rešuje prijateljsko 
s pogajanji. 

2. Če takega spora ni mogoče rešiti s pogajanji v šestih (6) 
mesecih od datuma pisne zahteve za rešitev, lahko zadevni 
vlagatelj spor predloži: 

a) pristojnemu sodišču ali upravnemu sodišču pogodbenice, 
ki je stranka v sporu, 

b) ad hoc arbitražnemu sodišču, ki se, če se stranki v sporu 
ne dogovorita drugače, ustanovi po Arbitražnih pravilih 
Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko 
pravo (UNCITRAL), ali 

c) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov 
(Center), ustanovljenemu na podlagi Konvencije o 
reševanju investicijskih sporov med državami in državljani 
drugih držav (konvencija ICSID), ki je bila dana na voljo 
za podpis v Washingtonu D.C. 18. marca 1965, če sta 
pogodbenici članici konvencije ICSID; 

d) Centru po pravilih, ki urejajo Dodatni dogovor o postopkih, 
ki jih vodi Sekretariat Centra (pravila o Dodatnem 
dogovoru), če je vlagateljeva pogodbenica ali 
pogodbenica, ki je stranka v sporu, vendar ne obe, članica 
konvencije ICSID. 

3. Vsaka pogodbenica brezpogojno soglaša s predložitvijo 
investicijskega spora mednarodni spravi ali arbitraži. 

4. Soglasje pogodbenice, dano v tretjem odstavku tega člena, 
skupaj z bodisi vlagateljevo pisno predložitvijo spora v 
reševanje ali vnaprejšnjim vlagateljevim pisnim soglasjem k 
taki predložitvi predstavlja pisno soglasje in pisni dogovor 

strank v sporu, da se ta predloži v reševanje za namene II. 
poglavja konvencije ICSID, pravil ICSID o Dodatnem dogovoru, 
1. člena Arbitražnih pravil UNCITRAL, Arbitražnih pravil ICC 
in člena II Konvencije Združenih narodov o priznanju in izvršitvi 
tujih arbitražnih odločb (Newyorška konvencija). 

5. Pravni subjekti s pripadnostjo pogodbenici, stranki v sporu, 
ki so pred nastankom spora med njimi in to pogodbenico pod 
nadzorom fizičnih ali pravnih oseb druge pogodbenice, se za 
namen točke b) drugega odstavka 25. člena konvencije ICSID 
obravnavajo kot "državljan druge države članice". 

6. Pogodbenica ne uveljavlja kot obrambo, protizahtevek, 
pravico do pobota ali iz katerega koli drugega razloga tega, 
da je bila ali bo prejeta na podlagi jamstva, garancije ali pogodbe 
o zavarovanju odškodnina ali drugo nadomestilo za vso 
domnevno škodo ali njen del. 

7. Nobena pogodbenica v zvezi s katero koli zadevo, predloženo 
v arbitražo, ne ukrepa po diplomatski poti, dokler se postopek 
ne konča in druga pogodbenica ne upošteva odločbe, izdane 
v takem postopku, ali ne ravna v skladu z njo. 

8. Arbitražna odločba je dokončna in zavezujoča za stranki v 
sporu ter se prizna in izvrši v skladu z notranjim in 
mednarodnim pravom. 

11. člen 
Uporaba drugih pravil 

Če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obstoječe 
ali prihodnje obveznosti med pogodbenicama po mednarodnem 
pravu poleg tega sporazuma vsebovale splošno ali posebno 
ureditev, ki bi naložbam vlagateljev druge pogodbenice 
zagotavljala ugodnejšo obravnavo, kot jo predvideva ta sporazum, 
take določbe v obsegu, kolikor so ugodnejše, prevladajo nad tem 
sporazumom. 

12. člen 
Uporaba sporazuma 

Ta sporazum se uporablja za vse naložbe vlagateljev ene 
pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice v skladu z njenimi 
zakoni in predpisi, ki so obstajale ob začetku njegove veljavnosti 
ali so bile izvedene po njem, in se uporablja od datuma začetka 
veljavnosti tega sporazuma. 

13. člen 
Splošne izjeme 

1. Nič v tem sporazumu se ne razume, kot da preprečuje 
pogodbenici, da ukrepa za uresničevanje svojih mednarodnih 
obveznosti za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti ali 
jih šteje za potrebne za zaščito svojih temeljnih varnostnih 
interesov. 

2. Določbe tega člena se ne uporabljajo za 4. člen, 5. člen ali za 
točko e) prvega odstavka 6. člena. 

14. člen 
Posvetovanja 

Predstavniki pogodbenic se po potrebi posvetujejo o kateri koli 
zadevi, ki vpliva na izvajanje tega sporazuma. O kraju in času teh 
posvetovanj se na predlog ene ali druge pogodbenice dogovori 
po diplomatski poti. 
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15. člen 
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje veljavnosti 

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan naslednjega koledarskega 
meseca po mesecu prejema zadnjega od uradnih obvestil, s 
katerima se pogodbenici uradno obvestita, da so izpolnjene 
zahteve njune notranje zakonodaje za začetek veljavnosti 
sporazuma. 

2. Ta sporazum velja za začetno obdobje desetih (10) let in se 
šteje, da je podaljšan pod istimi pogoji za obdobje petih (5) let 
in tako naprej, razen če dvanajst (12) mesecev pred iztekom 
njegove veljavnosti ena ali druga pogodbenica pisno ne 
obvesti druge o svoji nameri, da ga odpove. 

3. Za naložbe, izvedene pred datumom prenehanja veljavnosti 
tega sporazuma, veljajo določbe od 1. do 14. člena še za 

nadaljnje obdobje desetih (10) let od datuma prenehanja 
veljavnosti tega sporazuma. 

V DOKAZ TEGA sta podpisana predstavnika, ki sta bila za to 
pravilno pooblaščena, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v Beogradu dne 18. 6. 2002 v 
slovenskem, srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

Za Vlado Za Zvezno vlado 
Republike Slovenije Zvezne republike Jugoslavije 

dr. Janez Drnovšek l.r. Dragiša Pešič l.r. 

3. člen 4-č'en 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za gospodarstvo. za'<on za^ne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko 
Jugoslavijo o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb (v 
nadaljevanju: sporazum), ki ga je za Republiko Slovenijo podpisal 
predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Janez Drnovšek, za 
Zvezno republiko Jugoslavijo pa predsednik Zvezne Vlade 
Zvezne republike Jugoslavije, Dragiša Pešič, je bil podpisan v 
Beogradu dne 18.06.2002 v slovenskem, srbskem in angleškem 
jeziku. Pri omenjenem sporazumu gre za tipski osnutek, ki ga je 
Vlada Republike Slovenije sprejela s sklepom št. 800-03/92-11/1- 
8 z dne 17. 09. 1992, s sklepom št. 436-16/99-2 z dne 31. 03. 2000 
pa je dopolnila seznam držav, na tem seznamu je tudi Zvezna 
republika Jugoslavija, katerim je Republika Slovenija ponudila v 
pogajanja in podpis tipski osnutek sporazuma o spodbujanju in 
zaščiti naložb. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za 
mednarodne odnose je omenjeni dopolnjeni seznam obravnaval 
10. maja 2000 na svoji 130. seji. 

Sporazum je vzajemna dvostranska mednarodna pogodba, ki jo 
pogodbenici sklepata z namenom olajševanja pretoka kapitala, 
zagotavljanja pravne varnosti naložb in vlagateljev obeh 
pogodbenic ter s tem spodbujanja naložb. 

V sporazumu je določena obravnava vlagateljev in naložb, pri 
čemer je dopustnost vlaganja tujega kapitala odvisna od 
zakonodaje pogodbenice, na čigar ozemlju naj se naložba izvede. 
Obravnava vlagateljev in že izvedenih naložb v t.i. post- 
ustanovitvenem obdobju pa ne sme biti manj ugodna od tiste, ki jo 
katera koli pogodbenica zagotavlja lastnim vlagateljem in njihovim 
naložbam (nacionalna obravnava) oziroma po načelu največjih 
ugodnosti vlagateljem iz tretjih držav in njihovim naložbam 
(obravnava po načelu države z največjimi ugodnostmi). 

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene druge obveznosti 
pogodbenic, kot so zagotavljanje prostega prenosa vloženega 
kapitala in dohodkov v zvezi z naložbo, izplačilo takojšnjega, 
ustreznega in učinkovitega nadomestila v primeru razlastitve 
oziroma ukrepov z enakovrednimi učinki, zaščita v primeru vojne 
in drugih izrednih stanj, ter ureditev reševanja sporov. Poleg 
običajnega načina reševanja sporov med -pogodbenicama je 
predvideno tudi reševanje sporov med vlagateljem ene 
pogodbenice neposredno z drugo pogodbenico. 

Sporazum se uporablja za vse naložbe vlagateljev ene 
pogodbenice, izvedene na ozemlju druge pogodbenice v skladu 
z njeno zakonodajo, ne glede na to ali so bile izvedene pred 
začetkom veljavnosti sporazuma ali po njem. Sklenjen je za 
začetno obdobje desetih let, po izteku tega obdobja pa velja za 
nadaljnja obdobja petih let, razen če ena ali druga pogodbenica 
vsaj dvanajst mesecev pred iztekom katerega koli od obdobij 
veljavnosti pisno obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da 
sporazum odpoveduje. Če bo sporazum prenehal veljati iz 
razlogov in na način kot je predvideno s sporazumom, bodo 
določbe sporazuma za naložbe, ki so bile izvedene pred 
prenehanjem njegove veljavnosti, veljale še nadaljnjih deset let 
po datumu prenehanja veljavnosti. 

Sporazum na podlagi 3. odstavka 75. člena Zakona o zunanjih 
zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Ratifikacija 
zadevnega sporazuma ne zahteva spremembe obstoječih 
oziroma izdaje novih predpisov. 

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
proračunskih sredstev. 

. 
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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 
Zvezno Vlado Zvezne republike Jugoslavije o vzajemnem 
spodbujanju in zaščiti naložb. 

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 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 

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

/ 

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

/ 

6) Ali |e predlog akta preveden in v kateri iezlk 

Sporazum je bil podpisan v slovenščini, srbščini in angleščini. 

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 upoštevanle roka za uskladitev 

/ 

dr.Tea Petrin l.r. 
MINISTRICA 
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SPORAZUM 

MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

ZVEZNO VLADO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

0 VZAJEMNEM SPODBUJANJU IN 

ZAŠČITI NALOŽB 
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Vlada Republike Slovenije in Zvezna vlada Zvezne republike Jugoslavije, v nadaljevanju 
pogodbenici, sta se 

v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje med pogodbenicama, 

z namenom, da spodbudita in ustvarita ugodne razmere za večje gospodarsko sodelovanje na 
področju naložb vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice, 

ob spoznanju, da bosta vzajemno spodbujanje in zaščita naložb na podlagi tega sporazuma 
spodbujala poslovne pobude, 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 
Opredelitev pojmov 

Za namen tega sporazuma: 

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

a) premičnine in nepremičnine kot tudi katere koli stvarne pravice, kot so hipoteka, 
zaseg, zastava in podobne pravice; 

b) deleže, delnice, zadolžnice in kakršno koli drugo obliko upravičenja v družbi; 

c) denarne terjatve ali zahtevke za katere koli storitve, ki imajo ekonomsko vrednost in so 
povezane z naložbo; 

d) pravice intelektualne lastnine, vključno z avtorskimi in naveznimi pravicami in pravicami 
industrijske lastnine, kot so patenti, licence, industrijski vzorci ali modeli, blagovne znamke, 
dobro ime, tehnični postopki in know-how; 

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

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

2. Izraz "vlagatelj" pomeni: 

a) fizične osebe, ki so državljani ene ali druge pogodbenice v skladu z njeno zakonodajo, in 

b) pravne subjekte, ki so registrirani, ustanovljeni ali drugače pravilno organizirani v skladu z 
zakoni in predpisi ene pogodbenice in imajo svoj sedež na ozemlju te pogodbenice. 
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3. Izraz "dohodek" pomeni: 
zneske, ki jih prinašajo naložbe, in vključuje zlasti, vendar ne izključno, dobiček, dividende, 
obresti, avtorske honorarje, licenčnine in druge podobne honorarje ali druge oblike dohodka, 
povezanega z naložbami. 

4. Izraz "ozemlje" pomeni: 

a) za Republiko Slovenijo: ozemlje pod njeno suverenostjo, vključno z zračnim prostorom in 
morskimi območji, nad katerimi Republika Slovenija izvaja suverenost ali jurisdikcijo v 
skladu z notranjim in mednarodnim pravom; 

b) za Zvezno republiko Jugoslavijo: območje med kopenskimi mejami kot tudi morje, morsko 
dno in njegovo podzemlje onstran teritorialnega morja, nad katerimi Zvezna republika 
Jugoslavija v skladu s svojimi notranjimi zakoni in predpisi ter mednarodnim pravom izvaja 
suverene pravice ali jurisdikcijo. 

2. člen 
Spodbujanje in zaščita naložb 

1. Vsaka pogodbenica spodbuja vlagatelje druge pogodbenice k naložbam na svojem ozemlju, 
ustvarja ugodne in pregledne razmere zanje ter sprejema take naložbe na svoje ozemlje v skladu 
s svojimi zakoni in predpisi. 

2. Vsaka pogodbenica trajno zagotavlja naložbam vlagateljev druge pogodbenice in njihovemu 
dohodku na svojem ozemlju pošteno in pravično obravnavo. 

3. Naložbe vlagateljev ene ali druge pogodbenice uživajo popolno pravno zaščito in varnost na 
ozemlju druge pogodbenice. Nobena pogodbenica z nerazumnimi, samovoljnimi ali 
diskriminacijskimi ukrepi na svojem ozemlju na noben način ne ovira vlagateljev druge 
pogodbenice pri upravljanju, vzdrževanju, uporabi in uživanju naložb ali razpolaganju z njimi. 

3. člen 
Nacionalna obravnava in obravnava po načelu države z največjimi ugodnostmi 

1. Naložbam vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge pogodbenice ali z njimi povezanemu 
dohodku se zagotovi obravnava, ki je poštena in pravična in ni manj ugodna od tiste, ki jo ta 
druga pogodbenica zagotavlja naložbam in dohodku svojih vlagateljev ali vlagateljev katere koli 
tretje države. 

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

3. Določbe tega člena se ne smejo razlagati tako, da obvezujejo eno pogodbenico, da podeli 
vlagateljem druge pogodbenice ali njihovim naložbam kakršno koli obravnavo, ugodnost ali 
privilegij na podlagi: 
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a) katerega koli obstoječega ali prihodnjega članstva v prostotrgovinskem območju, carinski 
uniji, skupnem trgu ali organizaciji za regionalno gospodarsko povezovanje ali katerega koli 
mednarodnega sporazuma o naložbah ali 

b) katerega koli dvostranskega ali/in mnogostranskega sporazuma, ki se v celoti ali pretežno 
nanaša na obdavčevanje. 

4. člen 
Razlastitev 

1. Naložbe vlagateljev ene pogodbenice se na ozemlju druge pogodbenice ne smejo razlastiti, 
nacionalizirati ali se v zvezi z njimi sprejeti kakršni koli drugi ukrepi z enakovrednim učinkom, 
kot ga ima razlastitev ali nacionalizacija (v nadaljevanju "razlastitev"), razen v javnem interesu, 
na nediskriminacijski podlagi, v skladu z zakonitim postopkom in za takojšnje, učinkovito in 
ustrezno nadomestilo. 

2. Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se izračuna na podlagi tržne vrednosti naložbe, 
neposredno preden je razlastitev ali nameravana razlastitev postala javno znana, kar koli je prej. 
Nadomestilo se izvede v zamenljivi valuti brez odlašanja in vključuje obresti po komercialni 
stopnji ali po londonski medbančni obrestni meri (LIBOR) od datuma razlastitve do datuma 
plačila in mora biti prosto prenosljivo in dejansko izplačljivo. 

3. Vlagatelj, katerega naložbe so razlaščene, ima po pravu pogodbenice, ki je naložbo razlastila, 
pravico zahtevati, da sodni ali drug pristojni organ te pogodbenice nemudoma pregleda njegov 
primer in vrednotenje njegovih naložb v skladu z načeli, določenimi v tem členu. 

5. člen 
Nadomestilo za izgube 

1. Vlagateljem ene pogodbenice, pri naložbah katerih so nastale izgube zaradi vojne ali drugega 
oboroženega spopada, revolucije, državljanskih nemirov, izrednega stanja ali kakega podobnega 
dogodka na ozemlju druge pogodbenice, ta druga pogodbenica zagotovi glede ukrepov, ki jih 
sprejme v zvezi s takšnimi izgubami, vključno z nadomestilom, odškodnino in vzpostavitvijo v 
prejšnje stanje, obravnavo, ki ni manj ugodna od tiste, ki jo zagotavlja svojim vlagateljem ali 
vlagateljem katere koli tretje države. Kakršna koli plačila, opravljena na podlagi tega člena, so 
prosto prenosljiva. 

2. Brez poseganja v prvi odstavek vlagatelju pogodbenice, ki ima zaradi katerega koli dogodka iz 
omenjenega odstavka izgubo, ki je nastala zaradi: 

a) zaplembe njegove naložbe ali njenega dela, ki so jo izvedle sile ali organi druge 
pogodbenice, ali 

b) uničenja njegove naložbe ali njenega dela, ki so ga povzročile sile ali organi druge 
pogodbenice in ga ni narekovala nujnost razmer, 
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druga pogodbenica v vsakem primeru zagotovi vzpostavitev v prejšnje stanje ali nadomestilo, ki je v 
obeh primerih takojšnje, ustrezno in učinkovito, nadomestilo pa se izvede brez odlašanja v 
zamenljivi valuti in vključuje obresti po komercialni stopnji ali po londonski medbančni obrestni 
meri (LIBOR) od datuma izgub do datuma plačila in mora biti prosto prenosljivo in dejansko 
izplačljivo. 

6. člen 
Prenosi 

1. Vsaka pogodbenica jamči vlagateljem druge pogodbenice, potem ko ti plačajo vse davčne 
obveznosti, prost prenos sredstev v zamenljivi valuti, povezanih z njihovimi naložbami, in zlasti, 
vendar ne izključno: 

a) začetnega kapitala in dodatnega kapitala za vzdrževanje ali razvoj naložb; 

b) dohodka; 

c) sredstev za odplačilo posojil, povezanih z naložbo; 

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

e) kakršnega koli nadomestila ali drugega plačila iz 4. in 5. člena tega sporazuma; 

f) plačil, ki izhajajo iz rešitve spora iz 9. in 10. člena tega sporazuma; 

g) neporabljenih zaslužkov in drugih prejemkov osebja iz tujine, zaposlenega v zvezi z naložbo. 

2. Prenosi iz tega člena se izvedejo brez nepotrebnega odlašanja po tržnem menjalnem tečaju, ki 
velja na datum prenosa. 

3. Če ni trga tujega denaija, se za tečaj uporabi zadnji menjalni tečaj za menjavo valut v posebne 
pravice črpanja. 

7. člen 
Subrogacija 

1. Če pogodbenica ali agencija, ki jo ta določi, opravi plačilo svojemu vlagatelju na podlagi danega 
jamstva, garancije ali pogodbe o zavarovanju v zvezi z naložbo na ozemlju druge pogodbenice, 
ta druga pogodbenica prizna: 

a) prenos vseh pravic in zahtevkov vlagatelja na prvo pogodbenico ali agencijo, ki jo ta določi; 

b) pravico prve pogodbenice ali agencije, ki jo ta določi, da na podlagi subrogacije uresničuje 
vse take pravice in uveljavi take zahtevke. 

2. Tako subrogirane pravice ali zahtevki ne smejo preseči prvotnih pravic ali zahtevkov vlagatelja. 
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8. člen 
Druge obveznosti 

Vsaka pogodbenica upošteva kakršno koli pravno obveznost, ki jo je morda prevzela v zvezi z 
določenimi naložbami vlagateljev druge pogodbenice. 

9. člen 
Reševanje sporov med pogodbenicama 

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

2. Če pogodbenici ne rešita spora v šestih (6) mesecih po začetku pogajanj, se spor na zahtevo ene 
ali druge pogodbenice predloži arbitražnemu sodišču v skladu z določbami tega člena. 

3. Tako arbitražno sodišče se ustanovi za vsak posamezen primer na naslednji način. V dveh (2) 
mesecih od prejema zahtevka za arbitražo imenuje vsaka pogodbenica enega člana arbitražnega 
sodišča. Ta dva člana nato izbereta državljana tretje države, s katero imata pogodbenici 
diplomatske odnose, ki je po odobritvi obeh pogodbenic imenovan za predsednika arbitražnega 
sodišča. Predsednik je imenovan v treh (3) mesecih od datuma, ko sta bila imenovana druga dva 
člana. 

4. Če potrebna imenovanja niso bila opravljena v rokih, določenih v tretjem odstavku tega člena, 
lahko ena ali druga pogodbenica, če ni dogovorjeno drugače, zaprosi predsednika Meddržavnega 
sodišča, naj opravi potrebna imenovanja. Če je predsednik državljan ene ali druge pogodbenice 
ali če omenjene naloge ne more opraviti iz kakšnega drugega razloga, je zaprošen 
podpredsednik, da opravi potrebna imenovanja. Če je podpredsednik državljan ene ali druge 
pogodbenice ali če omenjene naloge ne more opraviti, je zaprošen po funkciji naslednji 
najstarejši član Meddržavnega sodišča, ki ni državljan ene ali druge pogodbenice, da opravi 
potrebna imenovanja. 

5. Arbitražno sodišče odloča na podlagi določb tega sporazuma kot tudi splošno sprejetih načel in 
pravil mednarodnega prava. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Odločitve arbitražnega 
sodišča so za pogodbenici dokončne in zavezujoče. 

6. Vsaka pogodbenica je odgovorna za stroške svojega Člana in svojega zastopstva v arbitražnem 
postopku. Pogodbenici prevzameta stroške za predsednika in druge stroške v enakih delih. Glede 
stroškov lahko arbitražno sodišče odloči tudi drugače. 

7. O vseh drugih zadevah arbitražno sodišče samo določi svoj poslovnik. 
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10. člen 
Reševanje sporov med pogodbenico in vlagateljem druge pogodbenice 

1. Kakršen koli spor, ki lahko nastane med pogodbenico in vlagateljem druge pogodbenice v zvezi 
z naložbo tega vlagatelja na ozemlju prve pogodbenice, se rešuje prijateljsko s pogajanji. 

2. Če takega spora ni mogoče rešiti s pogajanji v šestih (6) mesecih od datuma pisne zahteve za 
rešitev, lahko zadevni vlagatelj spor predloži: 

a) pristojnemu sodišču ali upravnemu sodišču pogodbenice, ki je stranka v sporu, 

b) ad hoc arbitražnemu sodišču, ki se, če se stranki v sporu ne dogovorita drugače, ustanovi po 
Arbitražnih pravilih Komisije Združenih narodov za mednarodno trgovinsko pravo 
(UNCITRAL), ali 

c) Mednarodnemu centru za reševanje investicijskih sporov (Center), ustanovljenemu na 
podlagi Konvencije o reševanju investicijskih sporov med državami in državljani drugih 
držav (konvencija ICSID), ki je bila dana na voljo za podpis v Washingtonu D.C. 18. marca 
1965, če sta pogodbenici članici konvencije ICSID; 

d) Centru po pravilih, ki urejajo Dodatni dogovor o postopkih, ki jih vodi Sekretariat Centra 
(pravila o Dodatnem dogovoru), če je vlagateljeva pogodbenica ali pogodbenica, ki je 
stranka v sporu, vendar ne obe, članica konvencije ICSID. 

3. Vsaka pogodbenica brezpogojno soglaša s predložitvijo investicijskega spora mednarodni spravi 
ali arbitraži. 

4. Soglasje pogodbenice, dano v tretjem odstavku tega člena, skupaj z bodisi vlagateljevo pisno 
predložitvijo spora v reševanje ali vnaprejšnjim vlagateljevim pisnim soglasjem k taki 
predložitvi predstavlja pisno soglasje in pisni dogovor strank v sporu, da se ta predloži v 
reševanje za namene II. poglavja konvencije ICSID, pravil ICSID o Dodatnem dogovoru, 1. 
člena Arbitražnih pravil UNCITRAL, Arbitražnih pravil ICC in člena II Konvencije Združenih 
narodov o priznanju in izvršitvi tujih arbitražnih odločb (Newyorška konvencija). 

5. Pravni subjekti s pripadnostjo pogodbenici, stranki v sporu, ki so pred nastankom spora med 
njimi in to pogodbenico pod nadzorom fizičnih ali pravnih oseb druge pogodbenice, se za namen 
točke b) drugega odstavka 25. člena konvencije ICSID obravnavajo kot "državljan druge države 
Članice". 

6. Pogodbenica ne uveljavlja kot obrambo, protizahtevek, pravico do pobota ali iz katerega koli 
drugega razloga tega, da je bila ali bo prejeta na podlagi jamstva, garancije ali pogodbe o 
zavarovanju odškodnina ali drugo nadomestilo za vso domnevno škodo ali njen del. 

7. Nobena pogodbenica v zvezi s katero koli zadevo, predloženo v arbitražo, ne ukrepa po 
diplomatski poti, dokler se postopek ne konča in druga pogodbenica ne upošteva odločbe, izdane 
v takem postopku, ali ne ravna v skladu z njo. 

8. Arbitražna odločba je dokončna in zavezujoča za stranki v sporu ter se prizna in izvrši v skladu z 
notranjim in mednarodnim pravom. 
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11. člen 
Uporaba drugih pravil 

Če bi zakonske določbe ene ali druge pogodbenice ali obstoječe ali prihodnje obveznosti med 
pogodbenicama po mednarodnem pravu poleg tega sporazuma vsebovale splošno ali posebno 
ureditev, ki bi naložbam vlagateljev druge pogodbenice zagotavljala ugodnejšo obravnavo, kot jo 
predvideva ta sporazum, take določbe v obsegu, kolikor so ugodnejše, prevladajo nad tem 
sporazumom. 

12. člen 
Uporaba sporazuma 

Ta sporazum se uporablja za vse naložbe vlagateljev ene pogodbenice na ozemlju druge 
pogodbenice v skladu z njenimi zakoni in predpisi, ki so obstajale ob začetku njegove veljavnosti ali 
so bile izvedene po njem, in se uporablja od datuma začetka veljavnosti tega sporazuma. 

13. člen 
Splošne izjeme 

1. Nič v tem sporazumu se ne razume, kot da preprečuje pogodbenici, da ukrepa za uresničevanje 
svojih mednarodnih obveznosti za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti ali jih šteje za 
potrebne za zaščito svojih temeljnih varnostnih interesov. 

2. Določbe tega člena se ne uporabljajo za 4. Člen, 5. člen ali za točko e) prvega odstavka 6. člena. 

14. člen 
Posvetovanja 

Predstavniki pogodbenic se po potrebi posvetujejo o kateri koli zadevi, ki vpliva na izvajanje tega 
sporazuma. O kraju in času teh posvetovanj se na predlog ene ali druge pogodbenice dogovori po 
diplomatski poti. 

15. člen 
Začetek veljavnosti, trajanje in prenehanje veljavnosti 

1. Ta sporazum začne veljati prvi dan naslednjega koledarskega meseca po mesecu prejema 
zadnjega od uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici uradno obvestita, da so izpolnjene 
zahteve njune notranje zakonodaje za začetek veljavnosti sporazuma. 

2. Ta sporazum velja za začetno obdobje desetih (10) let in se šteje, da je podaljšan pod istimi 
pogoji za obdobje petih (5) let in tako naprej, razen če dvanajst (12) mesecev pred iztekom 
njegove veljavnosti ena ali druga pogodbenica pisno ne obvesti druge o svoji nameri, da ga 
odpove. 
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3. Za naložbe, izvedene pred datumom prenehanja veljavnosti tega sporazuma, veljajo določbe od 
1. do 14. člena še za nadaljnje obdobje desetih (10) let od datuma prenehanja veljavnosti tega 
sporazuma. 

V DOKAZ TEGA sta podpisana predstavnika, ki sta bila za to pravilno pooblaščena, podpisala ta 
sporazum. 

Sestavljeno v dveh izvodih v SkC.lfA.. dne .... v slovenskem, 
srbskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi 
prevlada angleško besedilo. 

Za Vlado Za Zvezno vlado 
Republike Slovenije Zvezne republike Jugoslavije 

dr. Janez Drnovšek l.r. Dragiša Pešič Ur. 

) 

( 
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[ REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE 

Št ZMP-41/2001 

1$&>0 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije izraža spoštovanje 
Veleposlaništvu Zvezne republike Jugoslavije ter ima v zvezi s Sporazumom 
med Vlado Republike Slovenije in Zvezno vlado Zvezne republike Jugoslavije 
o vzajemnem spodbujanju in zaščiti naložb, podpisanim 18. junija 2002 v 
Beogradu, čast sporočiti naslednje: 

Pri pregledu angleškega besedila originala sporazuma je slovenska stran našla v 
šestem odstavku 10. člena sporazuma napako pri izpisu besede "right", kjer 
manjka črka "t". Slovenska stran predlaga odpravo omenjene napake v obeh 
izvirnikih. 

Ministrstvo bi cenilo čimprejšnje soglasje jugoslovanske strani glede 

omenjenega popravka. 

Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije tudi ob tej priložnosti 
izraža Veleposlaništvu Zvezne republike Jugoslavije svoje najgloblje 
spoštovanje. 

Ljubljana, 12. avgust 2002 

VELEPOSLANIŠTVO ZVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE 

LJUBLJANA 
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Skupno poročilo 

K PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA 

PRORAČUNA REPURLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 2000 (RZ2000) 

- EPA 455 - III 

[ IEL0VNA TELES 

KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za nadzor proračuna 
in drugih javnih financ 

Številka: 411-01/02-70/01 EPA 455-III 
Ljubljana, 24.10.2002 

Na podlagi 42. in 168. člena poslovnika državnega zbora daje 
Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ naslednje 

SKUPNO* POROČILO 
k 

predlogu zaključnega računa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2000 (RZ2000) 

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor 
proračuna in drugih javnih financ je na 16. seji, dne 11.6.2002, na 
1. nadaljevanju, 14.6.2002, na 2. nadaljevanju, 20.6.2002 in na 3. 
nadaljevanju 16. seje, dne 15.10. 2002 kot MATIČNO DELOVNO 
TELO obravnavala predlog zaključnega računa proračuna 
Republike Slovenije za leto 2000, ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije v sprejem na podlagi četrtega odstavka 97. 
člena zakona o javnih financah posredovala Vlada Republike 
Slovenije. 

Člani komisije so poleg predloga zaključnega računa z revizijskim 
poročilom Računskega sodišča Republike Slovenije pred se|o 
prejeli še zaupno dodatno gradivo k predlogu zaključnega računa 
proračuna RS za leto 2000 (3 poročila). Za razpravo o metodiki 
revidiranja zaključnega računa državnega proračuna pa so prejeli 
še naslednja gradiva: 

* SKUPNO POROČILO Je pripravljeno za potrebe objave v Poročevalcu. 
Sestavljeno Je Iz delnega poročila komisije z dne 26.6.2002 In dodatnega 
poročila komisije z dne 24.10. 2002. 

dopis predsednika komisije Računskemu sodišču Republike 
Slovenije ("Poročanje o revizijah pravilnosti poslovanja za 
leto 2000") 
odgovore Računskega sodišča na vprašanja predsednika 
komisije 
dopis predsednika komisije predsedniku Računskega sodišča 
("Obrazložitev metodike revidiranja zaključnega računa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2000") 
odgovor predsednika Računskega sodišča 
kopijo članka dr. Ivana Laha: "Slediti angleškemu ali 
evropskemu nauku državne revizije" 

Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ ni prejela 
nobenega poročila drugih delovnih teles k zaključnemu računu 
(na podlagi 227. člena prejšnjega poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije). 

I. del, 11. 6.2002 

Predsednik komisije, dr. Andrej Bajuk, je v uvodu opozoril, da 
mora komisija pri ocenjevanju zaključnega računa proračuna RS 
za leto 2000 vzeti za osnovo za razpravo predvsem mnenje 
Računskega sodišča Republike Slovenije (računsko sodišče), ki 
ga je to podalo v revizijskem poročilu o zaključnem računu. Z 
namenom, da bi komisija lažje razpravljala o poročilu računskega 
sodišča, je tudi pisno zaprosil predsednika računskega sodišča, 
da komisiji obrazloži metodiko revidiranja zaključnega računa 
proračuna Republike Slovenije za leto 2000. Odgovor predsednika 
računskega sodišča so člani komisije prejeli. 

Predsednik računskega sodišča, dr. Vojko A. Antončlč, je 
pojasnil, da je revizija zaključnega proračuna RS za leto 2000 
obsegala 

revidiranje splošnega dela zaključnega računa in 
revidiranje pravilnosti izvrševanja finančnih načrtov 
posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov. 
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V reviziji splošnega dela zaključnega računa so preverili: 
bilanco prihodkov in odhodkov, 
račun finančnih terjatev in naložb, 
račun financiranja. 

Cilj te revizije je bil preveriti, ali izkazi splošega dela zaključnega 
računa izkazujejo pravilno in resnično sliko. Na podlagi opravljene 
revizije je bilo izdano revizijsko poročilo z mnenjem s pridržkom. 

Poleg tega pa so - z namenom revidiranja pravilnosti 
Izvrševanja finančnih načrtov pri posameznih neposrednih 
proračunskih uporabnikih - opravili 19 posamičnih revizij, v katere 
so zajeli 15 ministrstev in štiri vladne službe. Cilj teh revizij je bil 
preizkusiti: 
- ali so revidiranci pravilno izkazali odhodke v zaključnem 

računu finančnih načrtov za leto 2000 in 
• ali so revidiranci izvrševali finančne načrte za leto 2000 v 

skladu s predpisi. 

V teh revizijah so ocenjevali tudi sistem in delovanje notranjih 
kontrol ministrstev na področju dodeljevanja proračunskih 
sredstev končnim uporabnikom. Ker ugotavljajo, da te ne delujejo 
tako, da bi lahko izključili možnosti za napake, so z metodo 
vzorčenja pregledali del podatkov in tako pridobili osnovo za 
mnenje, ki so ga nato podali o poslovanju posameznega 
uporabnika proračuna. 

O izkazovanju odhodkov so podali 13 pozitivnih mnenj, 4 mnenja 
s pridržkom in 2 negativni mnenji. O pravilnosti izvrševanja 
finančnih načrtov pa so podali 3 pozitivna mnenja, 10 mnenj s 
pridržkom in 6 negativnih mnenj. 

Predsednik komisl|e, dr. Andrej Bajuk, je v svoji razpravi 
opozoril, da ni jasno, kako je računsko sodišče v mnenju o 
splošnem delu zaključnega računa podalo mnenje s pridržkom, 
medtem, ko je od 19 posamičnih poročil pri mnogih podalo 
negativna mnenja. Ni jasno, kako se posamezna poročila odražajo 
v skupnem poročilu. Poleg tega je opozoril na številna neskladja 
med podatki v tabelaričnem delu posebnega dela zaključnega 
računa proračuna in podatki v obrazložitvah izvajanja finančnih 
načrtov posameznih proračunskih uporabnikov. 

Predsednik računskega sodišča je pojasnil, da se revizijsko 
mnenje o splošnem delu zaključnega računa nanaša na pravilnost 
in natančnost izkazovanja treh delov zaključnega računa (bilanca 
prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun 
financiranja) - torej se v ta del preslikujejo le mnenja o reviziji 
posameznih proračunskih uporabnikov, ki se nanašajo na 
revidiranje pravilnosti izkazovanja odhodkov. Niso pa na celotnem 
zaključnem računu revidirali pravilnosti poslovanja (oz. zakonitosti 
ali skladnosti poslovanja s predpisi). To so naredili le na primeru 
19 neposrednih proračunskih uporabnikov. Za celotni zaključni 
račun za leto 2000 niso podali mnenja o pravilnosti poslovanja, 
ker je to preveč komplicirano, bodo pa to mnenje podali za 
zaključni račun za leto 2001. 

V nadaljnji razpravi o metodiki revidiranja zaključnega računa je 
predsednik komisije menil, da mednarodni revizijski standardi 
INTOSAI (mednarodnega združenja vrhovnih revizijskih institucij) 
zahtevajo, da se ob reviziji zaključnega računa poda tudi mnenje 
o pravilnosti poslovanja. Mnoge države imajo sistem sprejemanja 
zaključnega računa postavljen tako, da s sprejemom zaključnega 
računa vlada tudi dobi neke vrste »razrešnico« za poslovanje v 
preteklem letu. Pri nas to ni možno, saj globalnega mnenja o 
zakonitosti delovanja vlade v letu 2000 sploh nimamo. 

Predsednik računskega sodišča je ocenil, da je skladnost revizije 
z mednarodnimi revizijskimi in računovodskimi standardi 
zagotovljena, pomembno je, da so opravili revidiranje splošnega 
dela proračuna in da so v uvodu v revizijo navedli, kaj bodo 
revidirali. 

Glede neujemanja podatkov v tabelah posebnega dela 
zaključnega računa in obrazložitev je predstavnica Ministrstva 
za finance, državna sekretarka, mag. Helena Kamnar, povedala, 
da so podatki v tabelah točni, saj so pripravljeni na podlagi vknjižb 
tekom celega leta. Verjetno pa je prišlo do napak v obrazložitvah 
izvajanja finančnih načrtov, ki so jih pripravljali na posameznih 
ministrstvih in ki bi jih morali tudi sami zagovarjati. Obljubila je tudi, 
da bodo po prejemu navedb, v katerih delih so napake, zadeve 
proučili in odgovorili, zakaj je do napak prišlo. 

Predstavnica računskega sodišča je povedala, da oni pri 
revidiranju zaključnega računa niso pregledovali obrazložitev, ker 
te niso sestavni del zaključnega računa in tako tudi omenjenih 
napak niso odkrili. 

V nadaljnji razpravi je bila podana ugotovitev, da iz revizij 
pravilnosti posamičnih uporabnikov proračuna izhaja, da je v 
njihovem poslovanju veliko nepravilnosti, saj so mnogi dobili 
negativno mnenje. Te slabosti pa nimajo svojega odraza v 
revizijskem mnenju računskega sodišča o celotnem proračunu. 
Zato je bil dan tudi predlog, da se h gradivu o zaključnem računu 
državnega proračuna, ki ga bo obravnaval Državni zbor, doda 
tudi poročilo računskega sodišča o delu v letu 2001, kjer so • vsaj 
na kratko • navedena revizijska mnenja o pravilnosti izvršitve 
finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov za leto 
2000. 

V razpravi je bil podan tudi predlog, da bi bilo potrebno razmisliti o 
možnosti, da bi Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ imela možnost pooblastiti nekega neodvisnega 
strokovnjaka, da pregleda poslovanje vlade oz. proračunskih 
uporabnikov v nekem delu (na primer javna naročila). Večina 
prisotnih se je strinjala, da to ni potrebno, saj je za to delo pristojno 
računsko sodišče, ki pa mu je treba zagotavljati vse možnosti za 
čimboljše delovanje. 
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II. del, 14. 6.2002 

Na 1. nadaljevanje seje komisije, ki je obravnavala predlog 
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2000, 
je predsednik Računskega sodišča Republike Slovenije, dr. Vojko 
A. Antončič, prinesel nov dokument Računskega sodišča. Pojasnil 
je, da so na Računskem sodišču na podlagi razprave v prvem 
delu seje pripravili dokument, v katerem so združili revizijsko 
poročilo o splošnem delu zaključnega računa in 19 posamičnih 
poročil o reviziji izvrševanja finančnih načrtov neposrednih 
uporabnikov. Dodali so še spremno besedilo, v katerem so navedli, 
katere revizije so opravili v reviziji zaključnega računa proračuna 
in kakšna mnenja so podali ob tem. Povedal je, da je to nov 
samostojen dokument, ki pa je v bistvu sestavljen iz revizijskih 
poročil, ki so jih v Državni zbor posredovali že prej. 

V razpravi o situaciji, ki je nastala s tem novim dokumentom, se je 
izkazalo, da je glede na 97. člen zakona o javnih financah (ZJF) 
treba ta dokument obravnavati kot novo revizijsko poročilo, ki ga 
mora Računsko sodišče najprej predložiti Ministrstvu za finance. 
To mora v skladu s 3. odstavkom 97. člena ZJF zaključni račun 
skupaj z revizijskim poročilom predložiti Vladi. Vlada pa nato v 
skladu s 4. odstavkom 97. člena ZJF določi predlog zaključnega 
računa in ga skupaj z dokončnim poročilom Računskega sodišča 
posreduje v sprejem Državnemu zboru. V razpravi je bilo tudi 
izraženo mnenje, da se mora do novega (skupnega) revizijskega 
poročila opredeliti tudi Vlada, saj se je dosedaj kot celota opredelila 
le do revizijskega poročila o splošnem delu zaključnega računa 
proračuna, ne pa do 19 posamičnih poročil o izvrševanju finančnih 
načrtov posameznih uporabnikov. 

Glede napak, ki so bile ugotovljene v prvem delu razprave in se 
nanašajo na razlike med številkami v tabelarnem delu posebnega 
dela zaključnega računa in obrazložitvami posameznih 
proračunskih uporabnikov, je državna sekretarka na Ministrstvu 
za finance povedala, da so že posredovali dopis vsem 
neposrednim proračunskim uporabnikom in zahtevali od njih, da 
preverijo podatke (tudi vse ostale, ne le tiste ugotovljene na 
komisiji) in posredujejo popravke oziroma pojasnila. Ko boto na 
Ministrstvu za finance zbrali odgovore, bodo skupno pojasnilo 
posredovali komisiji in Državnemu zboru. 

V nadaljevanju razprave so bila izpostavljena nekatera 
konkretna vprašanja v zvezi z zaključnim računom oz. 
revizijskim mnenjem Računskega sodišča: 

Glede sodelovanja revizijskih družb z Računskim sodiščem 
je bilo pojasnjeno, da Računsko sodišče na podlagi zakona o 
javnih naročilih poišče revizijske družbe, ki opravijo posamezne 
revizije ali dele revizij v imenu računskega sodišča. Kljub temu je 
za končno revizijsko poročilo in mnenje še vedno odgovorno 
Računsko sodišče. 

Notranje kontrole pri neposrednih proračunskih uporabnikih po 
mnenju razpravljalcev še ne delujejo ustrezno, saj se v celoti 
ustrezen sistem v skladu s spremembami zakona o javnih 
financah, ki so bile sprejete 21. 3. 2002, šele vzpostavlja. 
Računsko sodišče pri svojem delu preizkuša tudi delovanje 
notranjih kontrol, pri čemer pa se na njihovo delovanje še ne 

more v celoti zanesti in zato samo preizkuša poslovanje 
uporabnikov s pomočjo vzorcev. O delovanju notranjih kontrol v 
posameznih poročilih poda tudi svojo oceno, zlasti tam, kjer 
neposredni proračunski uporabniki dodeljujejo proračunska 
sredstva naprej končnim uporabnikom v obliki dotacij ali subvencij. 
V razpravi je bilo postavljeno tudi vprašanje, ali vlada kaj razmišlja 
o možnosti, da bi uvedli finančno policijo kot jo poznajo v mnogih 
državah. Odgovorjeno je bilo, da vlada tega instituta ne namerava 
ustanoviti, ker je pri nas sistem nadzora javnih financ drugače 
zastavljen. Ob tem je bilo poudarjeno, da bi Računsko sodišče 
moralo enkrat letno podati celovito oceno delovanja notranjih 
kontrol neposrednih proračunskih uporabnikov. 

Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje revizije delovanja davčne In 
carinske uprave. Računsko sodišče je v reviziji ugotavljalo le 
pravilnost izkazovanja na podlagi obrazcev B-2 in B-4, ni pa 
ugotavljalo, ali davčna uprava deluje na podlagi zakonov, ali so 
davčne evidence popolne, ažurne in točne ter kako davčna uprava 
zmanjšuje zapadle dolgove. Predstavnica Računskega sodišča 
je pojasnila, da tudi iz obrazcev B-2 in B-4 lahko ugotovijo določene 
nepravilnosti, saj so na primer ugotovili, da se znesek dohodnine, 
ki jo mora država vračati državljanom, znižuje samo v državnem 
proračunu, ne pa tudi v občinskih, vendar je bilo to naknadno 
popravljeno. Povedala je, da so delovanje carinske uprave enkrat 
že pregledali, pregledali pa so tudi pobiranje dajatev v času, ko je 
to delo delno še opravljala Agencija za plačilni promet, nadziranje 
in informiranje, delno pa Uprava za javne prihodke. Strinjala se je 
s tem, da bi bilo potrebno delovanje Davčne uprave Republike 
Slovenije ponovno revidirati, zlasti z vidika usklajenosti njenega 
poslovanja z davčno zakonodajo^ 

V zvezi s problemi, ki so v izvajanju državnega proračuna 
nastali v drugi polovici leta 2000, ko zaradi prenizkih prihodkov 
ni bilo možno plačati vseh zapadlih obveznosti in se je del 
neporavnanih obveznosti prenesel tudi v leto 2001. O tem je 
bila izdana tudi posebna okrožnica št. 2 Ministrstva za finance o 
zaključku proračunskega leta 2000. Ob tem je bilo postavljeno 
vprašanje, zakaj se številke o tem v taki meri razlikujejo, saj se 
gibljejo od prvotnih 24 milijona SIT neporavnanih obveznosti do 
številke 17,2 milijona SIT, ki je bila navedena v poročilu o izvajanju 
proračuna RS za prvo polletje 2001. Predstavnica Računskega 
sodišča je pojasnila, da gre za različne številke zaradi različnega 
časa, v katerem so jih predstavljali in zaradi različnega načina 
zajemanja odhodkov. Pravilen je po njihovem mnenju podatek, ki 
so ga dali v reviziji zaključnega računa -18,3 milijarde SIT. 

V zvezi s porabo sredstev za proračunske rezerve je bilo 
izpostavljeno vprašanje višine stalne proračunske rezerve in 
pokrivanja zakonskih obveznosti iz teh sredstev. Razpravljalci 
so ocenili, da stalna proračunska rezerva ni bila oblikovana v 
zadosti visoki višini, da bi iz nje lahko pokrili vse zakonske 
obveznosti, ki jih je za pokrivanje škod pri posameznih 
elementarnih nesrečah sprejel Državni zbor. Ob tem se postavlja 
vprašanje, kako se upoštevajo zakoni, ki jih sprejema Državni 
zbor, saj se na koncu ob pomanjkanju sredstev z zakonom o 
izvrševanju proračuna za posamezno leto sredstva zmanjšajo v 
okvir določen z vsakoletnim proračunom. 
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V proračunu za leto 2000 je bilo predvideno, da se bodo plače 
med letom povečale za 2,7 %, dejansko pa so se le za 2,1 % 
oziroma za 1 milijardo SIT manj kot je bilo planirano. Ni jasno, 
zakaj je prišlo do nižjega povečanja od planiranega. Predstavnica 
Računskega sodišča je povedala, da oni to niso ugotavljali kot 
problem, da pa je bil po njihovem problem plač v letu 2000 
predvsem v tem, da je prišlo do veliko novih zaposlitev in tudi do 
veliko napredovanj v skladu s 65. členom zakona o delavcih v 
državnih organih, ki omogoča izredna napredovanja brez 
izpolnjenih pogojev. O tem so tudi posebej opozorili vlado in njeno 
kadrovsko komisijo. Stanje se je izboljšalo šele v letu 2001, ko so 
bila taka napredovanja ukinjena oz. omejena, za nazaj pa se 
zadeve niso popravljale. 

Glede dodeljevanja sredstev občinam je bilo v razpravi 
ugotovljeno, da tekoči transferi občinam zaradi finančne izravnave 
niso problematični in da potekajo v skladu z zakonodajo. Problemi 
pa so pri investicijskih transferih, ki jih občine dobivajo iz različnih 
ministrstev kot sofinanciranje investicij in pri teh mnogokrat 
nastajajo problemi pri izvajanju. 

V zvezi z Investicijskimi odhodki je bil izpostavljen podatek, da 
so bili realizirani odhodki za te namene za 31 % nižji od predvidenih 
v sprejetem proračunu, kar kaže na to, da je proračun nerealno 
pripravljen in da se potem med letom zaradi pomanjkanja sredstev 
krči razvojne programe, ker je potrebno tekoče izdatke (zlasti 
zakonske obveznosti) v celoti pokrivati. 

Ob tem je bilo postavljeno tudi vprašanje, kako se v bilancah 
stanja izkazujejo investicije v teku. Pojasnjeno je bilo, da je 
praksa različna in da tega problema tudi nimamo ustrezno 
rešenega s predpisi. Glede bilanc stanja je problem tudi v tem, 
da jih za celotni državni proračun predpisi sploh ne poznajo, zato 
jih Računsko sodišče tudi ne more revidirati. Zaenkrat imamo le 
bilance stanja pri posameznih proračunskih uporabnikih, ne pa 
bilance stanja za celotni proračun. Vsaki dve leti se sicer pripravlja 
premoženjska bilanca države, ki pa ni isto kot bilanca stanja. 
Zato bo potrebno ponovno preveriti javnofinančne in 
računovodske predpise, ki to področje izkazovanja sredstev 
države opredeljujejo. 

III. del, 20. 6.2002 

Za 2. nadaljevanje seje so člani komisije in vabljeni prejeli še 
naslednja gradiva: 

dopis predsednika komisije predsedniku Državnega zbora v 
zvezi z obravnavo zaključnega računa proračuna na seji 
Državnega zbora; 
dopis prve namestnice predsednika Računskega sodišča s 
priloženim dopisom, ki so ga poslali Vladi Republike Slovenije 
v zvezi z določanjem plač zaposlenih v državni upravi; 

- dopis Ministrstva za finance v zvezi z napakami, ki so se 
pojavile v zaključnem računu proračuna. 

V zvezi z Investicijskimi transferji so bila Izpostavljena sredstva, 
ki jih država nameni preko Ministrstva za finance in Ministrstva 

za promet in zveze za program izgradnje avtocest. Poudarjeno je 
bilo, da še nikoli ni bilo pripravljeno celovito poročilo o izvajanju 
tega programa in o izvajanju zakonodaje v zvezi s tem projektom. 

Tudi glede bilance B - Račun finančnih terjatev In naložb je 
bilo izpostavljenih nekaj vprašanj. V poglavju o prejetih vračilih 
danih posojil je bilo postavljeno vprašanje pravilnosti izkazovanja 
prejetih sredstev, ki jih je ELES nakazal iz naslova prevzetih 
obveznosti iz leta 1975, izhajale pa so iz meddržavnega kredita, 
ki ga je Nemčija odobrila takratni SFRJ in je bil namenjen za 
financiranje prenosne mreže električne energije. Predstavniki 
Računskega sodišča so pojasnili, da pri izkazovanju teh sredstev 
niso odkrili nepravilnosti. 

V poglavju o kupnini Iz naslova privatizacije podjetij je 
problematična ugotovitev o tem, da si je Slovenska razvojna družba 
samovoljno določala višino provizije in jo odštela od zneska kupnin 
ter v državni proračun nakazala samo neto znesek. Ta provizija 
je bila v letu 2000 kar 14,5 %. Računsko sodišče je ugotovilo, da 
za znesek provizije ni bila sklenjena pogodba, niti ni bil v zaključnem 
računu ta znesek izkazan kot odhodek. Naknadno je za ta znesek 
Ministrstvo za finance izkazalo terjatev do Slovenske razvojne 
družbe. Ta problem tudi v letu 2001 še ni bil rešen. 

Glede ugotovitev Računskega sodišča v poglavju Dana posojila 
in povečanje kapitalskih deležev je na seji komisije potekala 
razprava o pravilnosti evidentiranja vnovčenih jamstev kot danih 
posojil. Nekateri člani komisije so menili, da tako evidentiranje ni 
pravilno, saj ne gre za dana posojila ampak le za vračanje 
sredstev na podlagi državnih jamstev za posojila, ki jih 
posojilojemalec ne more odplačati. S takim načinom evidentiranja 
se povečuje netransparentnost javnih financ, na katero opozarja 
tudi Mednarodni denarni sklad v svojem zadnjem poročilu. 
Predstavniki Računskega sodišča so pojasnili, da je tak način 
evidentiranja v skladu z zakonodajo, ki trenutno velja. Predstavnica 
Ministrstva za finance je povedala, da so oni dolžni plačati posojilo 
takoj, ko upnik ugotovi, da posojilojemalec tega ni sposoben in 
pozove državo kot poroka, da plača. Lahko pa potem država 
naknadno sproži ustrezne postopke (tudi sodne) in terja ta denar 
od posojilojemalca nazaj. Zato tudi ni možno vnovčenega jamstva 
takoj knjižiti kod odpis. 

Razpravljalci so ocenjevali, da nimamo dobrega pregleda nad 
dolgovi države in tudi ne ustrezne ocene o tem, ali bodo 
posamezna jamstva vnovčena ali ne. Povedali so, da je bilo tudi 
že na drugih delovnih telesih zahtevano, da bi morali vsakič, ko 
vlada pride z nekim zakonom o jamstvu za kredite, dobiti tudi 
pregled stanja in podatek o že danih in vnovčenih jamstvih. 
Predstavnica Ministrstva za finance je pojasnila, da Vlada enkrat 
letno obravnava In predloži Državnemu zboru poročilo o javnem 
dolgu in o danih in vnovčenih jamstvih. Poleg tega Vlada tudi ne 
odloča več sama o jamstvih, amp&k v vsakem posameznem 
primeru pripravi zakon, ki ga obravnava in sprejema Državni 
zbor. Člani komisije so menili, da bi take podatke morala Vlada 
podati ob zaključnem računu in tudi pri odločanju o zakonih, ki 
uvajajo nova jamstva. 
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Ob tem je bilo postavljeno tudi vprašanje pretvarjanja poplačanih 
kreditov, za katere je jamčila država, v kapitalske naložbe. 
Postavlja se vprašanje smiselnosti takih naložb, saj v glavnem 
gre za propadajoče subjekte (rudniki v zapiranju, podjetja v 
stečaju...). Predstavnica Ministrstva za finance je pojasnila, da 
vnovčena jamstva ne evidentirajo avtomatično kot kapitalski 
deleži, to se naredi samo v primeru, da se ugotovi, da terjatve od 
takega subjekta država ne bo mogla izterjati. 

Na koncu razprave se je ponovno pojavilo vprašanje nadaljnje 
obravnave predloga zaključnega računa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2000. Predsednik komisije je menil, da mora 
Računsko sodišče Republike Slovenije popraviti oz. dopolniti svoje 
mnenje k celotnemu zaključnemu računu in da mnenje ne more 
biti izdelano samo na osnovi revizije splošnega dela zaključnega 
računa. Predsednik Računskega sodišča je pojasnil, da oni ne 
morejo popravljati svojega dokončnega mnenja in da so poleg 
mnenja k splošnemu delu zaključnega računa podali tudi 38 mnenj 
k pravilnosti izvrševanja finančnih načrtov 19 posameznih 
uporabnikov. V uvodu k revizijskemu poročilu o zaključnem računu 
so napisali, da so revidirali tri bilance splošnega dela zaključnega 
računa, poleg tega pa še 19 posameznih uporabnikov. 

Predsednik komisije je menil, da bi se morala Vlada opredeliti do 
revizijskega poročila o splošnem delu zaključnega računa in tudi 
o 19 posamičnih poročilih in na vse to odgovoriti kot na celoto. 
Šele v tem primeru bi lahko Državni zbor sprejel zaključni račun 
za leto 2000. 

Predstavnica Ministrstva za finance je pojasnila, da je Vlada 
predložila zaključni račun v skladu s 4. odstavkom 97. člena 
zakona o javnih financah. Glede 19 posamičnih poročil o 
izvrševanju finančnih načrtov posameznih proračunskih 
uporabnikov je pojasnila, da na podlagi drugega odstavka 65. 
člena zakona o javnih financah predstojnik neposrednega 
uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost 
in gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Vsak 
uporabnik, o katerem je Računsko sodišče podalo mnenje o 
izvrševanju finančnega načrta za leto 2000, je tudi že podal 
odzivno poročilo, zato po njenem mnenju ni razloga, da bi ponovno 
o tem razpravljala Vlada in dala neko skupno odzivno poročilo. 
Vlada pa se lahko seznani s temi 19 poročili in tako zaključi 
obravnavo zaključnega računa za leto 2000. 

IV. del, 15. 10. 2002 

Člani komisije so za nadaljevanje razprave prejeli še naslednja 
gradiva: 

sklep komisije naslovljen na Ministrstvo za gospodarstvo, 
• odgovor Ministrstva za gospodarstvo, 

dodatno gradivo Vlade Republike Slovenije, 
- delno poročilo komisije o predhodni obravnavi predloga 

zaključnega računa. 

Predsednik komisije je opozoril na dosedanjo obravnavo 
predloga zaključnega računa in pri tem posebej opozoril na sklepe, 
ki jih je komisija že sprejela. Opozoril je tudi na dodatna gradiva, 

ki jih je prejela komisija, zlasti na dodatno gradivo Vlade Republike 
Slovenije. V prejšnjih razpravah je bilo namreč ugotovljeno, daje 
Računsko sodišče Republike Slovenije v revizijskem mnenju o 
zaključnem računu proračuna za leto 2000 upoštevalo le revizijo 
splošnega dela proračuna. Računsko sodišče je sicer revidiralo 
tudi 19 neposrednih proračunskih uporabnikov in o njihovem 
poslovanju podalo ločena mnenja (za nekatere od njih tudi 
negativna), vendar teh mnenj ni upoštevalo pri podajanju mnenja 
o zaključnem računu proračuna kot celote. Računsko sodišče je 
menilo, da revizija zaključnega računa proračuna vsebuje 
revizijsko poročilo o splošnem delu proračuna in revizijska poročila 
o poslovanju 19 proračunskih uporabnikov. V skladu s tem je 
Računsko sodišče poslalo na vlado dopolnjeno revizijsko poročilo 
(poročilo o splošnem delu proračuna, 19 revizij proračunskih 
uporabnikov in dodatna pojasnila), vlada pa se je s takim 
revizijskim poročilom seznanila in dopolnila predlog zaključnega 
računa proračuna. Tako je vlada dodatno posredovala v Državni 
zbor dopolnjeno, celovito revizijsko poročilo in sklepe, ki jih je ob 
tem sprejela. Vlada je posredovala tudi popravke obrazložitev 
posameznih proračunskih uporabnikov, ki jih je v prejšnjih 
obravnavah ugotovila Komisija za nadzor proračuna in drugih 
javnih financ. S temi dodatnimi gradivi je po mnenju predsednika 
komisije šele možno sprejeti zaključni račun proračuna za leto 
2000 na seji državnega zbora. 

Predsednik komisije je nato še posebej opozoril na sklepe, ki jih je 
vlada sprejela ob obravnavi dodatnega gradiva. Med drugim je 
sprejela tudi sklep, da morajo proračunski uporabniki do 15. 
septembra 2002 poročati vladi, kako so odpravili nepravilnosti, ki 
jih je ugotovilo računsko sodišče. O tem naj bi vlada seznanila 
državni zbor. Ker do seje komisije poročila vlade še ni bilo, je 
vprašal predstavnico Ministrstva za finance, kaj je z realizacijo 
tega sklepa. Povedala je, da so odgovore proračunskih 
uporabnikov sicer dobili, da pa niso povsem ustrezni in so jih zato 
zaprosili za dopolnitve. Do seje državnega zbora, ki bo obravnaval 
zaključni račun proračuna za leto 2000, pa bo vlada v državni 
zbor to poročilo posredovala. 

Predsednik komisije je nato opozoril še na realizacijo nekaterih 
sklepov, ki jih je komisija sprejela že ob prejšnjih obravnavah 
predloga zaključnega računa. Glede sklepa naj Ministrstvo za 
gospodarstvo poroča komisiji, zakaj je dopustilo, da si je 
Slovenska razvojna družba (SRD) sama določala in zadrževala 
odstotek provizije od privatizacijske kupnine, je predstavnica 
Ministrstva za finance povedala, da ni bilo popolnoma jasno, ali 
mora to urediti Ministrstvo za gospodarstvo ali Ministrstvo za 
finance. Sedaj so to uredili in bodo v kratkem ugotovili, do kakšnih 
sredstev je bila upravičena SRD, koliko jih je dejansko odtujila in 
bo opravljen pobot terjatev ob likvidiranju družbe. O tem, kako bo 
to potekalo, bo komisija obveščena pred obravnavo zaključnega 
računa na seji zbora. 

Predsednika komisije je zanimalo še, ali bo računsko sodišče 
odgovorilo na vprašanje o skladnosti vsebine okrožnice št. 2 o 
zaključku proračunskega leta 2000 z veljavnimi predpisi. 
Predsednik računskega sodišča je povedal, da je ta odgovor že 
pripravljen in bo posredovan. 
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Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ je ob 
obravnavi predloga zaključnega računa proračuna Republike 
Slovenije za leto 2000 sprejela naslednje 

SKLEPE: 

I. 
(sklepi iz pristojnosti komisije) 

1. Komisija za nadzor proračuna in drugih javi iih financ predlaga 
Računskemu sodišču Republike Slovenije, da v revizijo 
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 
2001 vključi tudi oceno o tem, kako delujejo notranje kontrole 
pri posameznih neposrednih proračunskih uporabnikih. 

2. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga 
Računskemu sodišču Republike Slovenije, da na podlagi 
drugega odstavka 25. člena zakona o računskem sodišču 
(ZRacS-l) v program dela za leto 2002 takoj vključi revizijo 
pravilnosti in revizijo izvajanj nalog Davčne uprave Republike 
Slovenije, s ciljem ugotoviti, ali davčna uprava vodi 
obračunavanje, evidentiranje in izterjavo davkov skladno s 
predpisi in ali to dela gospodarno in uspešno. 

Pri ugotavljanju teh revizijskih ciljev mora Računsko sodišče 
posvetiti posebno pozornost popolnosti, točnosti in ažurnosti 
vodenja vseh vrst davčnih evidenc ter ugotoviti izpolnjevanje 
kriterijev, ki jih od davčne administracije držav kandidatk 
pričakuje Evropska unija. 

3. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga 
Računskemu sodišču Republike Slovenije, da do obravnave 
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije na seji 
Državnega zbora dodatno k svojemu revizijskem poročilu o 
zaključnem računu poda še oceno o skladnosti vsebine 
okrožnice št. 2 o zaključku proračunskega leta 2000 (št. 401 - 
21/99, 1702/ASP) z veljavnimi predpisi in o pravilni višini 
celotnih neporavnanih do konca leta 2000 zapadlih obveznosti. 

4. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga 
Vladi Republike Slovenije, da vsako leto v zaključnem računu 
proračuna poroča o stanju vseh vrst obveznosti po 
posameznih neposrednih uporabnikih proračuna in skupaj 
za državni proračun - skladno s priporočili kodeksov fiskalne 
transparentnosti mednarodnega denarnega sklada in OECD 
oziroma standardi ESAD 95. 

Komisija za nadzor proračuna In drugih javnih financ obenem 
predlaga Računskemu sodišču Republike Slovenije, da vsako 
leto poroča o pravilnosti izkazovanja vseh vrst obveznosti 

državnega proračuna in posameznih neposrednih 
uporabnikov proračunskih sredstev, pri čemer naj revidiranje 
pravilnosti opravi z neposrednim preverjanjem. 

5. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga 
Računskemu sodišču Republike Slovenije, da vsako leto v 
revizijskem poročilu o revidiranju zaključnega računa 
državnega proračuna poroča o pravilnosti izvrševanja in 
nakazovanja investicijskih transferjev občinam. 

6. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga 
Računskemu sodišču Republike Slovenije, da v program dela 
za leto 2002 takoj vključi revizijo o pravilnosti izkazovanja 
investicijskih projektov oz. investicij v teku, ki so se v preteklih 
letih in v letu 2002 neposredno financirale iz proračuna 
Republike Slovenije. Pri tem naj posebej prouči, kako se izvaja 
zakon o računovodstvu in drugi predpisi ter v zvezi s tem 
izda neposrednim proračunskim uporabnikom potrebna 
priporočila za pravilno računovodsko in vrednostno 
evidentiranje teh investicij. 

7. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga 
Računskemu sodišču Republike Slovenije, da čimprej opravi 
celovito revizijo programa izgradnje avtocest v Republiki 
Sloveniji in o tem poda revizijsko mnenje, v katerem naj poda 
tudi mnenje o tem, kako se na tem področju izvaja zakonodaja 
na Ministrstvu za finance in Ministrstvu za promet in zveze. 

8. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ poziva 
Ministrstvo za gospodarstvo, da komisiji - še pred obravnavo 
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije na seji 
Državnega zbora - poroča, zakaj je dopustilo Slovenski 
razvojni družbi, da si je v nasprotju s predpisi zadržala kar 
14,5 % privatizacijske kupnine ter, kako je ukrepalo v zvezi s 
tem vprašanjem po prejemu revizijskega poročila Računskega 
sodišča Republike Slovenije za leto 2000. 

9. Vlada Republike Slovenije naj do obravnave zaključnega 
računa proračuna Republike Slovenije na seji Državnega 
zbora Komisiji za nadzor proračuna in drugih javnih financ 
predloži informacijo o odpravi nepravilnosti, ki jih je pri reviziji 
zaključnega računa ugotovilo Računsko sodišče Republike 
Slovenije. 

II. 
(sklep o sprejemu zaključnega računa) 

1. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da v skladu s 168. 
členom poslovnika državnega zbora sprejme zaključni 
račun proračuna Republike Slovenije za leto 2000. 
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III. 
(sklepi iz pristojnosti Državnega zbora) 

Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da ob obravnavi predloga 
zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2000 
sprejme tudi naslednja dva 

SKLEPA: 

1. V bodoče naj Vlada Republike Slovenije ob predložitvi 
zaključnih računov državnega proračuna poda prikaz 
sprememb in stanja posojil, ki so jih dali posamezni neposredni 
proračunski uporabniki in državni proračun kot celota 
posameznim pravnim ali fizičnim osebam. 

Računsko sodišče naj v okviru revidiranja računa finančnih 
terjatev in naložb vsako leto poroča o pravilnosti izkazovanja 
stanja danih in prejetih posojil ter vnovčenih jamstev za 
nepravočasno odplačana posojila za posamezne neposredne 
proračunske uporabnike in državni proračun kot celoto. 

2. Vlada Republike Slovenije naj v bodoče kot prilogo zaključnega 
računa vsako leto izdela prikaz sprememb in stanja kapitalskih 

naložb posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov 
in državnega proračuna kot celote v skladu z drugim 
odstavkom 71. člena zakona o javnih financah. 

Računsko sodišče Republike Slovenije naj ob vsakoletnem 
revidiranju računa finančnih terjatev in naložb poroča o 
pravilnosti izkazovanja sprememb in stanja ter o metodah 
vrednotenja kapitalskih naložb za posamezne neposredne 
proračunske uporabnike in državni proračun kot celoto kot 
dela terjatev državnega proračuna. 

Poročevalec komisije na seji državnega zbora bo predsednik 
komisije dr. Andrej BAJUK. 

mag. Jože KONČAN , l.r. 
podsekretar DZ 

dr. Andrej BAJUK, l.r. 
predsednik 
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Poročilo 

K POROČILU 0 DELU RAČUNSKEGA 

SODIŠČA ZA LETO 2001 
| 

- EPA 466 - III 

[ IEL0VNA TELES/ l 

KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za nadzor proračuna 
in drugih javnih financ 

Številka: 700-04 / 93 - 0017 / 0031, EPA 466-III 
Ljubljana, 24.10.2002 

Na podlagi 42. in četrtega odstavka 41. člena poslovnika državnega 
zbora daje Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ 
naslednje 

poročilo 
k 

Poročilu o delu Računskega sodišča za leto 2001 

) Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ je na 16. seji, 
15. in 16. oktobra 2002 kot matično delovno telo obravnavala 
Poročilo o delu Računskega sodišča Republike Slovenije za leto 
2001, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo 
predložilo Računsko sodišče Republike Slovenije na podlagi 5. 
člena zakona o računskem sodišču (ZracS-1). 

Predsednik računskega sodišča je v uvodu povedal, da je bilo 
leto 2001 za računsko sodišče zelo pomembno, saj je začel 
veljati novi zakon o računskem sodišču, pripravili so tudi novi 
poslovnik in vrsto drugih notranjih in izvedbenih aktov. Kljub temu, 
da so se morali veliko ukvarjati s samo notranjo organizacijo, pa 
so v letu 2001 vseeno opravili največ revizij doslej. Postavili so 
tudi temelje za nadaljnji razvoj revizijske stroke, zlasti s 
sodelovanjem z vrhovno revizijsko institucijo Velike Britanije. Z 
njimi so izvajali program tvvining, ki ga financira PHARE. 

Predsednik komisije je v svoji uvodni razpravi podal nekaj 
pripomb in vprašanj na poročilo o delu ter opozoril na nekatera 
vprašanja, ki po njegovem mnenju zmanjšujejo možnosti 
računskega sodišča za boljše delo. Opozoril je, da se kot 
predstavnik opozicije ne more strinjati s tem, da je program dela 

računskega sodišča tajen, saj zaradi tega, ker ne vemo, kaj si 
računsko sodišče naloži v svoj program, ni možno ocenjevati 
uspešnosti njegovega dela samo na podlagi realizacije. Ni možno 
podati ocene, ali je računsko sodišče izvedlo svoj program ali ga 
ni. 

Pogreša tudi neko srednjeročno, strateško načrtovanje razvoja 
računskega sodišča, kjer bi imeli opredeljeno kadrovsko politiko, 
politiko izobraževanja revizorskih delavcev in razvoj organizacije. 
To bi bila tudi podlaga za načrtovanje potrebnih finančnih sredstev. 
Pri tem bi seveda lahko veliko pripomogla ravno komisija, ki bi 
morala zagotoviti, da bi računsko sodišče za svoj planirani razvoj 
dobilo tudi potrebna sredstva. To je aktualno ravno sedaj, ko se 
sprejemajo spremembe proračuna za 2003 in novi proračun za 
leto 2004, vendar komisija nima osnove za to, da bi zahtevala 
dodatna sredstva za delovanje računskega sodišča. 

Opozoril je tudi na veliko fluktuacijo na računskem sodišču, ki 
gotovo ne prispeva k večji kvaliteti dela. V poročilu tudi ni podatkov 
o obsegu dela po posameznih sektorjih in revizorjih in tudi ne 
podatkov o tem, koliko pri delu sodelujejo zunanji revizorji. 

Menil je, da si računsko sodišče zastavlja preskromne cilje, kar 
je razvidno tudi iz podatka, da je v letu 2001 bilo na novo uvedenih 
le 47 novih revizij. Ob tem pa nekateri možni revidirancl ne bodo 
nikoli revidirani (niti do konca devetletnega mandata sedanjega 
vodstva računskega sodišča). 

Veliko pozornosti bi po njegovem mnenju računsko sodišče moralo 
posvetiti privatizaciji državnega premoženja, ki se bo po napovedih 
vlade zelo povečala zlasti v letu 2003. Računsko sodišče bi pri 
tem moralo okrepiti resor, ki je za to odgovoren ali pa celo ustanoviti 
poseben oddelek za revizijo privatizacije. Lahko bi si pri tem 
pomagali tudi s sodelovanjem z Agencijo za revidiranje postopkov 
lastninskega preoblikovanja, ki bo kmalu ostala brez dela, ima pa 
v proračunih zagotovljenih vedno več sredstev. Po mnenju 
predsednika komisije bi moralo računsko sodišče tudi čimprej 
opraviti revizijo smotrnosti poslovanja te agencije. 
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Opozoril je še, da niso jasni kriteriji, po katerih računsko sodišče 
daje pozitivno, negativno ali mnenje s pridržkom. Menil je, da bi to 
moralo biti znano vnaprej, da ne bi prihajalo do razmišljanj, da se 
v vsakem posameznem primeru nekdo na pamet odloči, kakšno 
mnenje bo podal. 

Predsednik In namestnici predsednika računskega sodišča 
so na nekatere od navedb odgovorili. Povedali so, da so praktično 
vse postopke lastninjenja državnega premoženja, ki so bili dosedaj 
izvedeni, revidirali. Tako so pregledali prodajo delnic Petrola, 
prodajo družbe Feniks in delnic družbe Lesonit, sedaj pa začenjajo 
z revizijo prodaje deleža Nove Ljubljanske banke. Pri tem sodelujejo 
z angleškimi revizorji (ki so eni najboljših revizorjev na tem 
področju) in skupaj pripravljajo programe revidiranja. Več takih 
revizij doslej niso mogli opraviti, ker prodaje državnega premoženja 
ni bilo. 

Glede sodelovanja z Agencijo za revidiranje postopkov 
lastninskega preoblikovanja (ARPLP) so pojasnili, da so pred 
približno tremi leti tudi sami ugotovili, da bo dejavnost te agencije 
presahnila. Takrat so začeli pogovore o tem, da bi agencijo vključili 
v računsko sodišče. To je bil ravno čas priprave novega zakona 
o računskem sodišču in bi to lahko uredili. Vendar pa se 
predstavniki ARPLP s tem niso strinjali. Kasneje so podoben 
predlog dali tudi ob obravnavi predloga zakona o privatizaciji 
državnega premoženja, vendar tudi takrat ni bil sprejet in so se 
namesto tega agenciji iskala neka nova dodatna dela, s katerimi 
naj bi podaljšali njeno delovanje. Zato je računsko sodišče od 
takih poskusov odstopilo. Ne vidijo pa nekih razlogov za njeno 
revidiranje, razen če je to zahteva komisije v skladu s 25. členoiTi 
zakona o računskem sodišču. 

Glede obsega dela računskega sodišče so menili, da ima po 
novem zakonu računsko sodišče zelo velike pristojnosti za 
revidiranje, vsekakor pa ne more vseh potencialnih revidirancev 
tudi dejansko pregledati, saj tega ne bi zmoglo tudi veliko večje 
računsko sodišče. Po njihovem mnenju to tudi ne bi bilo smiselno, 
saj bi zahtevalo preveč sredstev. Po podatkih, ki jih imajo, je 
njihova ciljna velikost, ki jo želijo doseči (120 zaposlenih) primerljiva 
s podobnimi institucijami v zahodni Evropi. 

Program dela računskega sodišča je tajen predvsem zaradi 
revidirancev, ki jih v programu ni in o tem ne smejo biti seznanjeni. 
Jasno pa je, katere revizije mora računsko sodišče opraviti redno 
vsako leto. V tem času ravno pripravljajo program dela za leto 
2003, ki naj bi bil končan do 15. decembra letos in k njegovi 
pripravi so povabili tudi komisijo, še zlasti predsednika. 

Glede vnaprejšnjega opredeljevanja kriterijev za izdajanje mnenj 
računskega sodišča so povedali, da so ti kriteriji jasni, da so 
vnaprej dani, zapisani v vsakem posamičnem poročilu, da pa 
komisija verjetno ni mesto, na katerem bi razpravljali o tako 
strokovnih revizijskih temah. 

Predstavniki računskega sodišča so povedali še, da imajo v 
zadnjih dveh letih večkrat občutek, da so oni na zatožni klopi 

namesto, da bi komisija postavljala vprašanja revidirancem in od 
njih zahtevala pojasnila, zakaj nekatere stvari ne delajo pravilno 
in kako bodo to odpravili. 

V razpravi so člani komisije menili, da bi vprašanju privatizacije 
moralo računsko sodišče dejansko posvetiti veliko pozornosti. 
Pri tem bi morali sodelovati tudi z zunanjimi strokovnjaki, po potrebi 
pa tudi dodatno usposabljati domače revizorje, tudi s tujo pomočjo. 

Postavljeno je bilo vprašanje, kaj računsko sodišče stori, ko 
ugotovi, da je nek revidiranec storil prekršek ali celo posumijo, da 
gre za kaznivo dejanje. To vprašanje je bilo zlasti izpostavljeno v 
primeru revizije Slovenske razvojne družbe, kjer je v poročilu 
navedeno veliko nepravilnosti. Predstavniki računskega sodišča 
so pojasnili, da vsakič, ko jasno ugotovijo, da gre za prekršek, še 
med revizijo podajo predlog sodniku za prekrške. To lahko storijo 
po izdaji revizijskega poročila, ki ga dobi njihova pravna služba in 
oceni, ali gre za prekrške ali celo za sum kaznivega dejanja. V 
zadnjem primeru podajo predloge tudi tožilstvu ali policiji. Ob tem 
pa se srečujejo tudi z nekaterimi problemi. Posebna težava je bil 
v preteklosti zastaralni rok pri prekrških, ki je bil prekratek - le 
eno leto - in je zato večina prekrškov zastarala, še preden so 
lahko podali predloge sodnikom za prekrške. Sedaj se ta rok s 
spremembo zakona podaljšuje na tri leta in se bo stanje bistveno 
izboljšalo. Drug problem, ki ga pri takih ukrepih srečujejo, je da jim 
organi, ki jim posredujejo predloge, ne poročajo, kaj se je s temi 
predlogi zgodilo. Ko pa so sami poskušali izdelati analizo, so 
ugotovili, da večina ovadb za sum kaznivega dejanja ne gre na 
sodišča, saj je naklep o kaznivem dejanju zelo težko dokazati. 

Nekateri člani komisije so še menili, da bi moralo vsako revizijsko 
poročilo vsebovati tudi priporočila za reševanje problemov in 
nepravilnosti, ki jih v revizijskem pregledu ugotovi računsko 
sodišče. Predstavniki računskega sodišča so povedali, da pri 
revizijah smotrnosti poslovanja to redno delajo, pri revizijah 
pravilnosti poslovanja pa se jim to ne zdi smiselno, saj v zahtevkih 
za odzivno poročilo povedo, kaj mora revidiranec storiti in je to 
močnejša zahteva od priporočil. Nekateri člani komisije so vseeno 
menili, da bi taka priporočila morala biti, če ne drugje pa vsaj tam, 
kjer bi računsko sodišče priporočilo odpravo neke sistemske 
napake ali izpostavilo potrebo po spremembi zakonodaje. 

Člani komisije so tudi menili, da bi moralo računsko sodišče kot 
svojo sistemsko nalogo opredeliti tudi revidiranje notranjih kontrol 
pri proračunskih uporabnikih. Te naloge so se šele začele izvajati 
v javni upravi in po mnenju nekaterih bi moralo računsko sodišče 
vsaj v tej začetni fazi redno dajati tudi mnenja o obstoju in delovanju 
notranjega finančnega nadzora. Predstavniki računskega sodišča 
so povedali, da je revidiranje notranjih kontrolnih organov sestavni 
del vsake revizije, da pa o tem ne poročajo posebej ampak v 
sklopu celotnega poročanja o reviziji. 

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor 
proračuna in drugih javnih financ je po obravnavi Poročila o delu 
Računskega sodišča za leto 2001 sprejela naslednje 
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SKLEPE: 

1. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ predlaga 
Računskemu sodišče Republike Slovenije, da čimprej oz. še 
v tekočem letu opravi revizijo smotrnosti izvajanja nalog 
Agencije za revidiranje postopkov lastninskega 
preoblikovanja. 

2. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ naproša 
predsednika računskega sodišča, da jo do seje, ki bo v 
novembru tega leta, seznani z načrtom programa revidiranja 
privatizacije državnega premoženja v letu 2002 in 2003 in pri 
tem predstavi organizacijski, kadrovski, časovni, metodološki 
in finančni vidik tega programa. 

3. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ bo s 
poročilom o načrtu programa revidiranja privatizacije 
državnega premoženja, ki ga bo predložil predsednik 
računskega sodišča, in svojo oceno tega programa seznanila 
državni zbor in njegova druga delovna telesa pri obravnavi 
sprememb proračuna države oziroma finančnih načrtov 
računskega sodišča za leti 2003 in 2004. 

4. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ priporoča 
Računskemu sodišču, da kot svojo posebno nalogo oblikuje 
revidiranje oziroma preverjanje razvoja notranjega 
kontroliranja pri neposrednih proračunskih uporabnikih ter 
revidiranje oziroma preverjanje razvoja notranje revizije pri 
neposrednih proračunskih uporabnikih, upoštevanje zadnje 
spremembe zakona o javnih financah na tem področju. 

5. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ se je 
seznanila s poročilom Računskega sodišča o delu za leto 
2001. Komisija ocenjuje, da ni potrebna njegova obravnava 
na seji Državnega zbora. 

mag. Jože KONČAN, l.r. 
podsekretar DZ 

dr. Andrej BAJUK, l.r. 
predsednik 
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K POROČILU 0 IZVRŠEVANJU 

PRORAČUNA REPURLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 2002 V OBDOBJU JANUAR 

- JUNIJ 2002 

- EPA 620 - III 

l IEL0VNA TELESA 

KOMISIJA ZA NADZOR PRORAČUNA IN DRUGIH JAVNIH FINANC 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za nadzor proračuna 
in drugih javnih financ 

EPA 620-111 

Številka: 411-01/01-67/05 
Ljubljana, 24.10. 2002 

Na podlagi 42. in četrtega odstavka 41. člena poslovnika državnega 
zbora daje Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ 
naslednje 

POROČILO 
k 

Poročilu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
za leto 2002 v obdobju januar - junij 2002 

Komisija Državnega zbora Republike Slovenije za nadzor 
proračuna in drugih javnih financ je na svoji 17. seji, dne 16. 10. 
2002 kot MATIČNO DELOVNO TELO obravnavala Poročilo o 
Izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 v 
obdobju januar - junij 2002, ki ga je Državnemu zboru Republike 
Slovenije na podlagi 63. člena zakona o javnih financah predložila 
Vlada Republike Slovenije. 

V uvodu je predstavnik Ministrstva za finance povedal, da se 
je poročilo o izvrševanju proračuna za prvo polletje časovno 
pokrivalo s pripravo rebalansa in da so tudi številke v poročilu 
podobne kot so bile v rebalansu. Poročilo je po njegovih besedah 
več ali manj tehnične narave, samo številke. Vsebina tega, kar se 

je dogajalo v prvem polletju 2002 pa je bila zajeta v predlogu 
rebalansa. Opozoril je še, da je bil 11. julija sprejet rebalans, s 
katerim so še pravočasno zagotovili, da bodo lahko ukrepali v 
skladu s predpisi in zmanjševali porabo. 

Predsednik komisije je v uvodu opozoril, da je polletno poročilo 
pripravljeno na podlagi zakona o javnih financah. Tekoče 
spremljanje izvrševanja proračuna narekujejo tudi kodeksi 
mednarodnega denarnega sklada in OECD. Ocenil pa je, da 
poročilo ne vsebuje vseh sestavin v skladu z mednarodnimi 
kodeksi, na kar je komisija opozorila že ob obravnavi podobnega 
poročila v letu 2001. Še vedno ni nekaterih podatkov, ki bi bili 
nujno potrebni za informiranje javnosti o tekočem izvrševanju 
proračuna. 

Opozoril je še, da ima poročilo metodološko napako, saj polletno 
izvrševanje proračuna primerja s sprejetim proračunom za leto 
2002 in ne z rebalansiranim proračunom. Tako poročilo po 
njegovem mnenju ne ustreza svojemu osnovnemu namenu in 
nima analitične vrednosti. V poročilu tudi ni ocene realizacije 
proračuna do konca leta ampak v zvezi s tem napotuje na ogled 
drugih dokumentov (rebalansa proračuna). 

Poročilo ima po njegovem mnenju še dve pomanjkljivosti: 

v njem ni nobenih informacij in podatkov o tekočem 
prevzemanju obveznosti po določbah zakona o izvrševanju 
proračuna za leti 2002 in 2003, ki bodo zahtevale plačilo v 
naslednjih letih 
v poročilu tudi ni nobenih podatkov o davčnem in carinskem 
dolgu - ni informacij, kaj je s stanjem dolga, ki je bil razkrit v 
letu 2000, kako se ta dolg spreminja, koliko je bilančnega in 
t.im. izvenbilančnega dolga. 
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Opozoril je tudi na informacije, da država vedno bolj zamuja s 
plačili iz proračuna in s tem povzroča probleme upnikom. 

Predstavnik Ministrstva za finance je odgovoril, da poročilo po 
njihovem mnenju vsebuje vse sestavine, ki jih zahteva zakon o 
javnih financah. Poleg tega imajo tekoče podatke o izvajanju 
proračuna in lahko vsakič, ko pride do nepredvidenih gibanj, takoj 
ukrepajo. Po njegovih informacijah ni nobenih zamud pri plačilih, 
likvidnostna situacija proračuna je dobra. Za ministrstvo je v tem 
trenutku predvsem pomembno, kako se bo zaključilo leto 2002. 
Imajo že pripravljen pravilnik o zaključku proračunskega leta, ki 
bo v kratkem šel v objavo. Seveda bo verjetno do nekaterih težav 
na koncu leta - tako kot v vseh letih - prišlo, vendar jih bodo 
reševali z instrumenti, ki so predvideni v zakonu o javnih financah 
in zakonu o izvrševanju proračuna za leti 2002 in 2003. 

V razpravi so nekateri člani komisije opozorili, da je realizacija 
prihodkov v prvem polletju le okrog 42% in da to ne kaže na to, da 
bo proračun zagotovo realiziran. Drugi so menili, da je taka situacija 
vsako leto in da to ne pomeni nič posebnega. Predstavnik 
Ministrstva za finance je ob tem povedal, da v drugem polletju 
pričakujejo nekaj dodatnih izrednih prihodkov, ki bodo tudi izboljšali 
situacijo (presežek prihodkov nad odhodki Agencije za plačilni 
promet iz leta 2001 - 5,3 milijarde SIT, priliv iz Slovenske razvojne 
družbe -1,5 milijarde SIT, priliv iz Slovenske odškodninske družbe 
-1,7 milijarde SIT, priliv sredstev iz dobljene tožbe proti NKBM - 
1,7 milijarde). Poleg tega se je v zadnjem času bistveno - za 20% 
- povečal tudi uvoz, kar pravtako pomeni dodaten priliv v proračun. 

Člani komisije so nato razpravljali o predlogih ugotovitev in 
sklepov, ki jih je predlagal predsednik komisije. Član komisije, 
Leopold Grošelj, je v obrazložitvi glasu povedal, da bo glasoval 
proti sklepom, ker meni, da je situacija v izvajanju proračuna 
normalna in da je tudi poročilo o tem ustrezno. Podpredsednik 
komisije, Marko Diaci, je napovedal, da se bo glasovanja vzdržal, 
ker meni, da je poročilo metodološko ustrezno pripravljeno in ima 

zlasti podatek, da je prihodkovna stran proračuna realizirana le 
42 % tudi visoko analitično vrednost, zlasti za proračuna za leti 
2003 in 2004. 

Komisija za nadzor proračuna in drirgih javnih financ je po 
obravnavi Poročila o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
za leto 2002 v obdobju januar - junij 2002 z večino glasov navzočih 
članov komisije sprejela naslednjo 

UGOTOVITEV IN SKLEP: 

1. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ ugotavlja, 
da je Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
za leto 2002 v obdobju januar - junij 2002 metodološko 
neustrezno pripravljeno, zato tudi nima analitične vrednosti. 
Obravnava takega poročila na seji državnega zbora je 
neprimerna. Namen takega poročila pa bi moral biti prav v 
njegovi obravnavi v državnem zboru pred sprejemom 
sprememb proračuna za leto 2003 in sprejemom proračuna 
za leto 2004. 

2. Komisija za nadzor proračuna in drugih javnih financ poziva 
Vlado Republike Slovenije, da prihodnja polletna poročila o 
izvrševanju proračuna dopolni skladno s priporočili 
mednarodnih kodeksov o fiskalni transparentnosti, predvsem 
pa naj v njih poroča o: 

- tekočem prevzemanju obveznosti (skladno z zakonom 
o izvrševanju proračuna) in pogojnih obveznostih; 
davčnem dolgu in ustreznih ukrepih v zvezi z njim. 

mag. Jože KONČAN, l.r. dr. Andrej BAJUK, l.r. 
podsekretar DZ predsednik 
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[ IEL0VNA TELESI l 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

KONVENCIJE MED REPURUKO SLOVENIJO 

IN ROMUNIJO 0 IZOGIBANJU DVOJNEGA 

OBDAVČEVANJA IN PREPREČEVANJU 

DAVČNIH UTAJ V ZVEZI Z DAVKI OD 

DOHODKA IN PREMOŽENJA (DRODOU) 

- EPA 657 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

Številka: 432-01/02-23/1 
Ljubljana, 17. oktobra 2002 

EPA 657-11 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Konvencije med 
Republiko Slovenijo in Romunijo o izogibanju 

dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj 
v zvezi z davki od dohodka in premoženja (BRODOU) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 34. nujni seji, ki je bila 17. oktobra 2002, obravnaval 
predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko Slovenijo 

in Romunijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju 
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona nI bil sprejet noben amandma, 
zato Odbor za zunan|o politiko Državnemu zboru predlaga, 
da predlog obravnava v besedilu, predloženem Državnemu 
zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

mag.Tomaž Poglajen, l.r. 
SEKRETAR 

Janez Podobnik, dr. med., l.r. 
PODPREDSEDNIK 
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Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

KONVENCIJE MED VLADO REPUDLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO IRSKE O 

IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V 

ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN DODIČKA 

DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

IZ KAPITALA (BIEDOU) 

- EPA 658 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

EPA 658-111 
Številka: 432-01/02-24/1 
Ljubljana, 17. oktobra 2002 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Konvencije medViado 
Republike Slovenije in Vlado Irske o izogibanju 

dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj 
v zvezi z davki od dohodka in dobička iz kapitala 

(BIEDOU) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 34. nujni seji, ki je bila 17. oktobra 2002, obravnaval 

predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Irske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in dobička 
iz kapitala. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

Odbor |e po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona nI bil sprejet noben amandma, 
zato Odbor za zunanjo politiko Državnemu zboru predlaga, 
da predlog obravnava v besedilu, predloženem Državnemu 
zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

mag. Tomaž Poglajen, l.r. Janez Podobnik, dr. med., I.r. 
SEKRETAR PODPREDSEDNIK 
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IEL0VNA TELESI l 

ODBOR ZA ZUNANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

KONVENCIJE MED VLADO REPDDLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO REPURLIKE LATVIJE 

O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V 

ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN 

PREMOŽENJA S PROTOKOLOM (RLADOD) 

- EPA 659 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zunanjo politiko 

EPA 659-111 
Številka: 432-01/02-25/1 
Ljubljana, 17. oktobra 2002 

Na podlagi 42., 169. in 143. člena poslovnika državnega zbora 
daje Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo 
politiko kot matično delovno telo naslednje: 

Poročilo 

k predlogu Zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Latvije o 

izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju 
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in 

premoženja s protokolom (BLAOOU) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko 
je na svoji 34. nujni seji, ki je bila 17. oktobra 2002, obravnaval 

predlog Zakona o ratifikaciji Konvencije med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Latvije o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od 
dohodka in premoženja s protokolom. 

Odbor je pri obravnavi po nujnem postopku upošteval mnenje 
Zakonodajno-pravne službe (ZPS), ki z vidika skladnosti z ustavo 
in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika nima 
pripomb. 

Odbor je po končani razpravi sprejel vse člene predloga 
zakona. K predlogu zakona nI bil sprejet noben amandma, 
zato Odbor za zunanjo politiko Državnemu zboru predlaga, 
da predlog obravnava v besedilu, predloženem Državnemu 
zboru v zakonodajni postopek. 

Poročevalec na seji Državnega zbora bo predsednik odbora 
Jelko Kacin. 

mag. Tomaž Poglajen, l.r. Janez Podobnik, dr. med., I.r. 
SEKRETAR PODPREDSEDNIK 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE 

Popravek 

BESEDILA K DOPOLNJENEMU 

PREDLOGU ZAKONA 0 INVALIDSKIH 

ORGANIZACIJAH (ZlnvO) 

druga obravnava - EPA 615-11 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, 
socialno politiko in invalide 

Številka: 172-01/94-07/7 
Ljubljana, 22.10.2002 

EPA 615-I 

upoštevano besedilo popravka amandmaja, ki je bilo objavljeno v 
Lotus Notesu, pisno vložen amandma pa se je razlikoval od 
objavljenega, je potreben tehnični popravek v besedilu 
dopolnjenega predloga zakona, in sicer: 

v 30. členu se v tretjem odstavku besedilo "humanitarni in 
dobrodelni" nadomesti z besedilom "Invalidski". 

POPRAVEK 

K DOPOLNJENEMU PREDLOGU ZAKONA O 
INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH (ZlnvO) - druga 

obravnava 

Ker je bilo pri prepisu teksta dopolnjenega predloga zakona 

Svetovalka DZ 
Tina K. Premik, l.r. 

Predsednik 
Stanislav Brenčič, l.r. 

29. oktober2002 49 poročevalec, št. 104 



 —  

' T : 

  

okf h ;J , ni. >50* .. *> <4*6 
.:•<'• >: • o ■ ■ t m. :: •• • •- ] .. . 

- 

hI« -iV ; 't: »krtu**« 

. 

>: VAr o" 

• . ■ 

i ■ , •' • ' ■ 

. 
. 

. ' 

•••»> 
■ 

:  
50 
  

29 



Mnenje 

ZAKONODAJNO-PRAVNE SLUŽBE 

DRŽAVNE6A ZBORA K 

DOPOLNJENEMU PREDLOGU ZAKONA 

O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1) 

- druga obravnava - EPA 397 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Zakonodajno-pravna služba 

Številka: 800-01/89-1/5 EPA 397-III 
Ljubljana, 15.10.2002 

MNENJE 

K DOPOLNJENEMU PREDLOGU ZAKONA O 
UREJANJU PROSTORA (ZUreP-1) 

(druga obravnava) 

Zakonodajno-pravna služba (ZPS) je skladno s prvim odstavkom 
27. člena in tretjim odstavkom 133. člena poslovnika državnega 
zbora proučila navedeni dopolnjeni predlog zakona in z vidika 
svoje vloge daje naslednje pripombe in predloge: 

K 2. členu: 

V predlaganem besedilu tega člena kljub amandmiranju ostajajo 
po naši oceni pri predstavitvi pojmov v 19. in 20. točki še vedno 
določene nejasnosti. 

V 19. točki, ki predstavi pomen "komunalne infrastrukture" je 
navedeno, da so to objekti in omrežja lokalne gospodarske 
infrastrukture ter araieno iavno dobro lokalnega pomena. 

V 20. točki, ki predstavi pomen "gospodarske javne infrastrukture" 
in kjer je v prvem stavku nedvomno pomotoma izpadlo, da so to 
ne le omrežja ampak tudi obiekti, je v drugem stavku navedeno, 
da je "gospodarska javna infrastruktura državnega in lokalnega 
pomena". 

Ob primerjavi obeh besedil ni jasno, kaj naj bi bilo razumeti pod 
pojmom "lokalne gospodarske infrastrukture". Če je to 

"gospodarska javna infrastruktura lokalnega pomena" bo 
potrebno tako tudi zapisati. Kaj pa je ob infrastrukturnih objektih in 
omrežjih razumeti kot "grajeno javno dobro" lokalnega pomena, 
ki šteje kot komunalna infrastruktura, prav tako ni jasno. Če 
upoštevamo opredelitev grajenega javnega dobra v določbi prvega 
odstavka 4. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 44/97) in je predlagatelj imel namen s tem določiti tudi tiste 
komunalne obiekte oziroma površine, katerih uporaba ie pod 
enakimi pogoji namenjena vsem (kot so: ulice, tržnice, igrišča, 
parkirišča, pokopališča, zelenice, ipd.) bo potrebno to tudi jasno 
določiti v predlaganem besedilu 19. točke. 

K 6. členu: 

V tretjem odstavku tega člena je predlagana rešitev, po kateri naj 
bi bila gradnja objektov zunaj poselitvenih območij dopustna tudi 
na naiboliših kmetijskih zemljiščih, pod pogojem, da ni mogoče 
uporabiti zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko pridelavo, 
zemljišča pa naj bi se določila na osnovi variantnih predlogov. Ob 
tako ohlapni rešitvi naj bi se razveljavila določba 8. člena zakona 
o kmetijskih zemljiščih. Na spornost predlagane rešitve je ZPS 
opozarjala skozi vse dosedanje faze priprave tega predloga 
zakona. Menimo, da bi bilo potrebno predlagano rešitev dograditi 
v tej smeri, da bo zakon določil kdai se šteie. da ni mogoče 
uporabiti za načrtovano gradnjo mani primerih zemljišč za 
kmetijsko pridelavo in kdo bo ocenil utemeljenost načrtovanega 
posega ter primernost izbranega variantnega predloga. 

K12. členu: 

V četrtem odstavku tega člena je predvideno, da občina ali več 
občin -skupaj organizira trajno uresničevanje nalog iz tega člena 
(na področju urejanja prostora). Menimo, da bo vprašanje 
skupnega uresničevanja nalog prepustiti občinam samim 
upoštevaje ZLS in predlagano rešitev določiti le kot možnost in ne 
kot obveznost. Predlagano besedilo bi se zato v začetnem delu 
lahko glasilo: "več občin lahko skupaj organizira...". 
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K 27. členu: 

V tem členu, ki je umeščen v podpoglavje Skupnih določb o pripravi 
in sprejemanju prostorskih aktov, je v drugem odstavku 
predvideno, naj bi program priprave za državne prostorske akte 
sprejemal minister za prostor v soglasju s pobudnikom, če ni s 
tem zakonom drugače določeno. Drugače je predvideno v drugem 
odstavku 41. člena, po katerem program priprave strategije 
prostorskega razvoja Slovenije sprejme vlada na predlog ministra 
za prostor, program prostorskega reda Slovenije pa minister za 
prostor. Na pravno sporen pristop v zvezi s predlaganimi rešitvami 
je ZPS že nekajkrat opozarjala. Zato naj le poudarimo, da bi po 
naši oceni bila pravno korektna rešitev, v kolikor bi za vse strateške 
prostorske akte državnega pomena sprejemala program priprave 
vlada. Upoštevati je, da gre za skupno nalogo vseh resorjev, ki je 
v 169. členu predloga zakona sicer naložena vladi z določitvijo 
rokov za predložitev obeh navedenih prostorskih aktov 
državnemu zboru v sprejem. Dodatno naj ob tem le ponovimo, da 
je pristojnost za sprejemanje programa priprave prostorskih aktov 
oceniti predvsem z vidika obveznosti, ki iz takšnega programa 
izhajajo za pripravljalca prostorskih aktov, ki pa bi, v primeru 
ohranitve predlaganih rešitev, bil hkrati tudi pristojen za njegov 
sprejem. In končno naj spomnimo tudi na določbo prvega odstavka 
41. člena ZUN, ki vse doslej ni bila sporna. 

V zvezi z navedenim menimo, da kaže ustrezno preurediti tako 
rešitve v drugem odstavku 27. člena kot tudi v drugem odstavku 
41. člena. 

odstavka teoa člena vlada pošlje občini, na katere območje se 
nanaša načrtovana prostorska ureditev. Predlagana rešitev ni 
jasna v odnosu na predhodni odstavek tega člena, ki v drugem 
stavku predvideva zadržanje izvaiania tistih delov občinskih 
prostorskih aktov, ki so v nasprotju z državnim lokacijskim 
načrtom, za čas nieooveoa izvaiania. Menimo, da je navajanje 
akta o prenehanju veljavnosti državnega lokacijskega načrta v 
tej zvezi preuranjeno in v nasprotju z rešitvijo v prejšnjem 
odstavku, zato bo potrebno ta del besedila četrtega odstavka 
opustiti. 

K 156. členu: 

Z amandmiranjem 156. - 158. člena predlaganega zakonskega 
besedila so opuščeni pogoji, ki so bili v osnovnem besedilu 
predvideni za izvajalce dejavnosti na področju prostorskega 
načrtovanja (prvi odstavek 157. člena, tretji odstavek 158. člena) 
zato menimo, da bi kazalo rešitve v dopolnjenem predlogu zakona 
v navedeni smeri dograditi. 

K 168. členu: 

Predlagane rešitve v zvezi s konstituiranjem pokrajin in 
predvidenim prevzemanjem nalog, bi bilo potrebno po naši oceni 
glede na še nedorečena sistemska vprašanja, v besedilu predloga 
zakona opustiti. 

K 46. členu: 

V četrtem odstavku tega člena je predvideno, da akt o prenehanju 
veljavnosti državnega lokacijskega načrta in odločbo iz tretieaa 

Namestnica sekretarke Sekretarka 
Alenka Ogrinc, l.r. Tina Bitenc Pengov, l.r. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:     | 

Naslov:    

Telefon: Poštna številka:  , 

Podjetje:    ' 

Davčna številka:    I 

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:   

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 (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 
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št.89/98)   . 
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