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PREDLOGA ZAKONOV 

- Predlog zakona o spremembi Zakona o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih delih 7 
stavbe v zemljiško knjigo (ZPPLPS-B) - skrajšani postopek - EPA 675 - III 

- Predlog zakona o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa (ZZNSZP) - prva obravnava 11 
- EPA 676 - III 

RATIFIKACIJA 

- Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike 33 
Slovenije in Vlado Republike Moldove (BMDTGS) - EPA 674 - III 

POROČILO DELOVNEGA TELESA DRŽAVNEGA ZBORA 

- Poročilo Odbora za finance in monetarno politiko k predlogu Proračuna Republike Slovenije za leto 2004 39 
(DP2004) - EPA 656 - III 

SKLEPI 

- Sklepi 19. seje Državnega zbora 3 



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 



SKLEP119. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, podjetjih 

ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti 

opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z 

državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi  

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 25.10.2002 
ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, 
podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 
20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, 
javnimi podjetji In javnimi zavodi na podlagi 112. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila 
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih za katere v skladu 

s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja 
z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/ 
93, 66/93, 22/94, 61/94, 18/95, 44/95,12/96, 27/96, 44/96, 19/97, 
35/97, 64/97, 67/97 (popr.), 72/97, 15/98, 41/98, 16/99, 41/99, 
108/99, 28/00, 66/00, 84/00, 119/00, 9/01, 16/01, 43/01, 54/01, 
85/01, 108/01, 27/02 in 47/02). 

Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi Druge dopolnitve spremenjenega in dopolnjenega 

programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003 - EPA 637 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 25.10.2002 SKLEP 
na podlagi 80.Č člena zakona o javnih financah ter v skladu s 112. 
členom poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji Sprejme se Druga dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega 

programa odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi Sprememb in dopolnitev programa prodaje in/ali 

zamenjave državnega stvarnega premoženja (gradbenih objektov - poslovnih 

prostorov in prevoznih sredstev) za leto 2002, katerega uporabniki so pravosodni 

organi - EPA 636 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 25.10.2002 
na podlagi 80.Č člena zakona o javnih financah ter v skladu s 112. 
členom poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Sprejmejo se Spremembe in dopolnitve programa prodaje in/ali 
zamenjave državnega stvarnega premoženja (gradbenih 
objektov - poslovnih prostorov in prevoznih sredstev) za leto 
2002, katerega uporabniki so pravosodni organi. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi Dopolnitve spremenjenega in dopolnjenega programa 

odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003 - EPA 611 - ill 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 25.10.2002 
na podlagi 80.Č člena zakona o javnih financah ter v skladu s 112. 
členom poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Sprejme se Dopolnitev spremenjenega in dopolnjenega programa 
odprodaje državnega premoženja za leti 2002/2003 tako, da se 
iz dela, ki se nanaša na gradbene objekte in zemljišča, izloči Vila 
Bled. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o graditvi objektov - EPA 660 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 24.10.2002 
ob obravnavi predloga zakona o graditvi objektov (ZGO-1)- 
prva obravnava, na podlagi tretjega odstavka 122. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o graditvi objektov - prva obravnava, je primeren 
za nadaljnjo obravnavo. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o urejanju prostora - EPA 397 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 24.10.2002 
ob obravnavi predloga zakona o urejanju prostora (ZUreP-1) 
- druga obravnava, na podlagi tretjega odstavka 137. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o urejanju prostora za tretjo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije. 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izvajanju rejniške dejavnosti 

-EPA 517-III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 23.10.2002 
ob obravnavi predloga zakona o Izvajanju rejniške dejavnosti 
(ZIRD) - druga obravnava, na podlagi tretjega odstavka 137. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o izvajanju rejniške dejavnosti za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o žrtvah vojnega nasilja - EPA 247 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 23.10.2002 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-G) - druga obravnava, 
na podlagi drugega odstavka 134. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah 
vojnega nasilja - druga obravnava, ni primeren za nadaljnjo 
obravnavo. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o invalidskih organizacijah 

-EPA 615-II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 23.10.2002 
ob obravnavi predloga zakona o Invalidskih organizacijah 
(ZlnvO) - druga obravnava, na podlagi tretjega odstavka 137. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o invalidskih organizacijah za tretjo obravnavo 
pripravi Vlada Republike Slovenije. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - EPA 561 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji, dne 23.10.2002 
ob obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o organizaciji In financiranju vzgo|e In Izobraževanja 
(ZOFVI-B) - druga obravnava, na podlagi tretjega odstavka 
137. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 POSEBNIH 

POGOJIH ZA VPIS LASTNINSKE 

PRAVICE NA POSAMEZNIH DELIH 

STAVBE V ZEMLJIŠKO KNJIGO 

(ZPPLPS-B) 

- skrajšani postopek - EPA 675 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2011-0025 
Številka: 718-02/2001-2 
Ljubljana, 30.10.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 95. redni seji dne 30.10.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O 
POSEBNIH POGOJIH ZA VPIS LASTNINSKE PRAVICE NA 
POSAMEZNIH DELIH STAVBE V ZEMLJIŠKO KNJIGO, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembi zakona 

o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na posameznih 
delih stavbe v zemljiško knjigo obravnava po skrajšanem 
postopku, saj gre za spremembo zakona v zvezi z odločbo 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

13. november 2002 7 poročevalec, št. 108 



PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI 
ZAKONA O POSEBNIH POGOJIH ZA 

VPIS LASTNINSKE PRAVICE NA 
POSAMEZNIH DELIH STAVBE V 

ZEMLJIŠKO KNJIGO 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA 

Zakon o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na 
posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/ 
99 in 97/01 - v nadaljevanju ZPPLPS) je začel veljati dne 
19.11.1999 in preneha veljati 19.11.2004. Zakon je bil sprejet z 
namenom, da se za vse stavbe in posamezne dele stavb, ki so 
zgrajene pred uveljavitvijo Zakona o zemljiški knjigi (Uradni list 
RS, št. 33/95), poenostavi postopek vpisa etažne lastnine v 
zemljiško knjigo in omogoči etažnim lastnikom, da v obdobju petih 
let izkoristijo njegove olajšave ter vpišejo svoja stanovanja v 
zemljiško knjigo. Z zakonom naj bi bil dosežen tudi javni interes 
evidentiranja čim večjega števila stanovanj v zemljiško knjigo in 
zagotavljanje pravne varnosti v prometu z nepremičninami. 

Med spremembami, ki jih je zakon prinesel, je tudi izdelava in 
potrditev etažnega načrta posameznih delov stavbe. Do 
uveljavitve ZPPLPS je 49. člen Pravilnika o vodenju zemljiške 
knjige (Uradni list RS, št. 77/95) urejal samo etažni načrt stavbe. 
Etažni načrt posameznih delov stavbe po ZPPLPS je imel do 
uveljavitve Zakona o evidentiranju nepremičnin, državne meje in 
prostorskih enot (Uradni list RS, št. 52/00-v nadaljevanju 
ZENDMPE) pomen tudi za določanje identifikatorja posameznemu 
delu stavbe. V 4. členu ZPPLPS je določeno, da etažni načrt 
izdela po naročilu enega ali več imetnikov pravice na posameznih 
delih stavbe geodet, lahko pa ga izdela tudi eden ali več imetnikov 
pravice na posameznih delih stavbe sam. V vsakem primeru pa 
mora geodet izdelati etažni načrt za del stavbe, ki je sestavljen iz 
več gradbeno ločenih delov, katerih površina pa ni razvidna iz 
listine, potrebne za vpis lastninske pravice na posameznem delu 
stavbe. Vprašanje, kdo izdela etažni načrt, je povezano tudi s 
tem, da se v primeru, ko ga imetnik izdela sam, površina 
posameznega dela stavbe privzame iz listine, če pa ga izdela 
geodet, se privzame površina, izračunana iz merskih podatkov. 
Ce so Izpolnjeni predpisani pogoji, geodetska uprava potrdi etažni 
načrt in ob tem po uradni dolžnosti določi posameznim delom 
stavbe iz etažnega načrta identifikacijsko številko, ki jo vpiše v 
etažni načrt (enajsti odstavek 4. člena ZPPLPS), prav tako pa 
določi - če tega ni storila že v kakšnem prejšnjem postopku - še 
identifikacijsko številko stavbe (dvanajsti odstavek 4. člena 
ZPPLPS). Vlagatelju zahteve se izda potrdilo o identifikacijski 
številki stavbe, identifikacijski številki posameznega dela stavbe 
in površini tega dela stavbe (trinajsti odstavek 4. člena ZPPLPS). 
Geodetska uprava evidentira številke stavb in številke 
posameznih delov stavb v posebni evidenci, ki je povezana s 
podatki iz zemljiškega katastra (šestnajsti odstavek 4. člena 
ZPPLPS). 

Ker je določba 4. člena ZPPLPS dopustila izdelavo etažnih načrtov 
posameznih delov stavbe samim imetnikom in geodetom, je bila s 
strani nekaterih gospodarskih družb vložena pobuda za začetek 
postopka za oceno ustavnosti drugega, tretjega, šestega in 
devetega odstavka 4. člena ZPPLPS ter za oceno ustavnosti in 
zakonitosti tretjega odstavka 7. člena, prvega odstavka 8. člena, 
10. člena in tretje alinee drugega odstavka 11. člena Navodila za 
izdelavo in potrditev etažnega načrta (Uradni list RS, št. 2/2000). 
Pobudniki so nasprotovali ureditvi, po kateri lahko omenjeni etažni 

načrt posameznega dela stavbe po ZPPLPS izdela geodet, ne pa 
npr. tudi strokovnjaki s področja gradbeništva, in po kateri lahko 
pod določenimi pogoji etažni načrt izdela imetnik etažne lastnine 
sam. 

Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih 
enot (Uradni list RS, št. 52-2447/00 - v nadaljevanju ZENDMPE), 
ki je bil sprejet 13.6.2000, uporabljati pa se je začel 28.12.2000, 
je določil, da elaborat za prvi vpis stavbe v kataster stavb, ki 
vsebuje tudi etažni načrt, izdela bodisi geodetsko podjetje bodisi 
podjetje, ki izdeluje projektno dokumentacijo. V prehodnih določbah 
ZENDMPE je določeno, da posebna evidenca stavb in delov 
stavb, ki se oblikuje na podlagi ZPPLPS, postane sestavni del 
sistemsko vzpostavljenega katastra stavb. 

2. CILJI IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Ustavno sodišče RS je na seji dne 21.3.2002 odločilo: 

"1. Določbe drugega, tretjega, petega, šestega, devetega in 
petnajstega odstavka 4. člena Zakona o posebnih pogojih za vpis 
lastninske pravice na posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo 
(Uradni list RS, št. 89/99 in 97/01) ter določbi prvega odstavka 8. 
člena in tretje alineje drugega odstavka 11. člena Navodila za 
izdelavo in potrditev etažnega načrta (Uradni list RS, št. 2/2000) 
so v neskladju z Ustavo. 

2. Določbe tretjega odstavka 7. člena in 10. člena Navodila iz prve 
točke tega izreka niso v neskladju z Ustavo. 

3. Državni zbor je dolžan odpraviti ugotovljeno neskladnost Zakona 
iz prve točke tega izreka v roku enega leta od objave te odločbe 
v Uradnem listu Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in 
prostor pa v nadaljnjih treh mesecih uskladiti Navodilo. 

4. Do uskladitve po prejšnji točki se Zakon in Navodilo uporabljata 
na način, določen v 26. točki obrazložitve te odločbe." 

Ker je Ustavno sodišče RS odločilo, kot izhaja iz izreka odločbe, 
je treba določbe drugega, tretjega, petega, šestega, devetega in 
petnajstega odstavka 4. člena ZPPLPS uskladiti z ustavo in 
odpraviti omejevanje izdelovanja etažnega načrta po naročilu 
etažnega lastnika le na geodete. 

Upoštevati je bilo potrebno tudi novo ureditev po ZENDEMP, ki 
kot splošni in sistemski zakon o evidentiranju nepremičnin 
predvideva, da elaborat za prvi vpis stavbe v kataster stavb, ki 
vsebuje tudi etažni načrt, izdela bodisi geodetsko podjetje bodisi 
podjetje, ki izdeluje projektno dokumentacijo. Geodetsko podjetje 
je po Zakonu o geodetski dejavnosti (Uradni list RS, št. 8/2000 - 
v nadaljevanju ZGeoD) samostojni podjetnik posameznik ali 
gospodarska družba, ki sta vpisana v imenik geodetskih podjetij 
pri Inženirski zbornici Slovenije. Zaradi odprave dvomov, da imajo 
pooblastilo za izdelavo etažnega načrta po ZPPLPS tako 
gospodarske družbe kot podjetniki v smislu ZGeoD, je v predlogu 
spremembe drugega odstavka 4. člena ZPPLPS izrecno 
navedeno, da gre za geodetsko podjetje v skladu z ZGeoD. 
Smiselno enako je določeno za podjetje, ki izdeluje projektno 
dokumentacijo, s sklicevanjem na določbe zakona, ki ureja 
graditev objektov. Pooblastila za izdelavo etažnih načrtov po 
ZPPLPS tako ustrezajo pooblastilom, ki jih izvajalcem dajejo 
matični zakoni. 

Skladno z navedenim In odločbo Ustavnega sodišča RS št. U-l- 
288/00 z dne 21.3.2002, Vlada RS predlaga spremembo določbe 
4. člena ZPPLPS, ki bo odpravila ugotovljeno neskladje zakona z 
Ustavo RS. 
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3. PRIMERJALNOPRAVNA UREDITEV 

Gradivo ni povezano s pravnim redom Evropske unije. Ker gre 
za posebno zakonsko ureditev, ki jo druge države ne poznajo, ni 
bilo mogoče opraviti primerjalno pravnega pregleda v skladu z 
zahtevami novega Poslovnika DZ RS. 

4. FINANČNE POSLEDICE 

Zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun. 

99 in 97/01) se v drugem odstavku 4. člena beseda "geodet" 
nadomesti z besedilom "geodetsko podjetje v skladu z zakonom, 
ki ureja geodetsko dejavnost, ali podjetje, ki izdeluje projektno 
dokumentacijo, v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov". 

(2) V tretjem in petem odstavku se beseda "geodet" nadomesti z 
besedilom "geodetsko podjetje ali podjetje, ki izdeluje projektno 
dokumentacijo". 

(3) V šestem, devetem in petnajstem odstavku se besedi "izdelal 
geodet" nadomestita z besedilom "izdelalo geodetsko podjetje ali 
podjetje, ki izdeluje projektno dokumentacijo". 

2. člen 

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

1. člen 

(1) V Zakonu o posebnih pogojih za vpis lastninske pravice na 
posameznih delih stavbe v zemljiško knjigo (Uradni list RS, št. 89/ 

III. OBRAZLOŽITEV 

k 1. členu 

Vlada Republike Slovenije s predlaganim zakonom odpravlja 
ugotovljeno neskladje z Ustavo RS, ki ga je ugotovilo Ustavno 
sodišče RS. 

Predlagatelj predlaga spremembo drugega, tretjega, petega, 
šestega, devetega in petnajstega odstavka 4. člena ZPPLPS, 
tako da bo omogočena izdelava etažnih načrtov vsem tistim 
subjektom, ki lahko izdelujejo elaborat z etažnim načrtom za prvi 
vpis stavbe po 62. členu ZENDMPE. Torej bo namesto geodeta 
za to nalogo pooblaščeno geodetsko podjetje in tudi podjetje, ki 
izdeluje projektno dokumentacijo. S tako ureditvijo bodo določbe 
ZPPLPS tudi usklajene z ustreznimi določbami ZENDMPE. 
Sprememba v 4. členu se nanaša tudi na posebnosti, kijih ZPPLPS 
predpisuje za primer, če etažni načrt izdela oziroma ne izdela 
geodet. 

Zaradi odprave dvomov o tem, da pojem "geodetsko podjetje" 
obsega tako gospodarsko družbo kot tudi samostojnega 
podjetnika posameznika, ki je registriran za geodetsko dejavnost 
je v predlagani spremembi drugega odstavka 4. člena zakona 
izrecno navedeno, da ima zakonsko pooblastilo geodetsko podjetje 
v skladu z zakonom, ki ureja geodetsko dejavnost, smiselno 
enako pa za podjetje, ki izdeluje projektno dokumentacijo, v skladu 
z zakonom, ki ureja graditev objektov. Tako ne more biti dvoma, 
da etažni načrt lahko izdela tisti subjekt, ki ima ustrezna pooblastila 
po zakonu, ki ureja opravljanje ustrezne dejavnosti. 

k 2. členu 

Določeno je, da začne zakon veljati naslednji dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 
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IV. BESEDILO ČLENA, KI SE 

SPREMINJA: 

III. ETAŽNI NAČRT IN POTRDITEV ETAŽNEGA NAČRTA 

4. člen 

(1) Za vpis posameznega dela stavbe v zemljiško knjigo seizdela 
etažni načrt po določbah tega zakona. 

(2) Etažni načrt izdela po naročilu enega ali več imetnikov pravice 
na posameznih delih stavbe geodet, lahko pa ga izdela tudi eden 
ali več imetnikov pravice na posameznih delih stavbe sam. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, mora etažni načrt 
za del stavbe, ki je sestavljen iz več gradbeno ločenih delov, 
katerih površina ni razvidna iz listine, potrebne za vpis lastninske 
pravice na posameznem delu stavbe, izdelati geodet. 

(4) Etažni načrt mora vsebovati: 
podatke o parceli, na kateri stoji stavba; 

- naslov stavbe; 
lego posameznega dela stavbe v celotni stavbi; 
načrt ali skico in namembnost posameznega dela stavbe; 

- podatke o površini posameznega dela stavbe; 
- podatke o številu posameznih delov stavbe, ki predstavljajo 

stanovanja in o številu posameznih delov stavbe, ki 
predstavljajo poslovne prostore. 

(5) Površina posameznega dela stavbe se privzame iz listine, 
potrebne za vpis lastninske pravice na posameznem delu stavbe, 
če etažni načrt izdela geodet, se privzame površina izračunana 
iz merskih podatkov. 

(6) Etažni načrt se izdela na obrazcih s predpisano vsebino in 
mora biti podpisan oziroma mora biti opremljen z žigom in podpisom 
odgovorne osebe, če je etažni načrt izdelal geodet. 

(7) Natančnejše navodilo za izdelavo etažnega načrta ter vsebino 
in obliko obrazcev iz prejšnjega odstavka predpiše minister, 
pristojen za geodetske zadeve, v 30 dneh od dneva uveljavitve 
tega zakona. 

(8) Zahtevo za potrditev etažnega načrta predloži eden ali več 
imetnikov pravice na posameznih delih stavbe geodetski upravi. 

(9) Zahtevi mora biti priložen etažni načrt v dveh izvodih in kopija 
listine, potrebne za vpis lastninske pravice na posameznem delu 
stavbe, če etažnega načrta ni izdelal geodet. 

(10) Nepopoln in pomanjkljiv etažni načrt geodetska uprava zavrže 
s sklepom, če v roku 30 dni pomanjkljivosti niso odpravljene 
oziroma etažni načrt ni dopolnjen v skladu z navodili, ki jih vlagatelju 
zahteve pošlje geodetska uprava. 

(11) Etažni načrt potrdi geodetska uprava. Na podlagi potrjenega 
etažnega načrta geodetska uprava po uradni dolžnosti določi 
posameznim delom stavbe, ki so označeni v etažnem načrtu in 
za katere so določeni podatki o legi in površini, indentifikacijsko 
številko (številka posameznega dela stavbe) ter jo vpiše v etažni 
načrt. 

(12) Če celotna stavba še nima določene indentifikacijske številke 
stavbe (številka stavbe) ali če gre za prvi etažni načrt, geodetska 
uprava predhodno določi tudi številko stavbe. 

(13) O določitvi indentifikacijske številke stavbe in o določitvi 
identifikacijske številke ter površine posameznega dela stavbe 
izda geodetska uprava potrdilo. Potrdilo o določitvi številke stavbe 
vsebuje tudi podatke o parceli, na kateri stavba stoji ter podatke 
o načinu določitve površine posameznega dela stavbe. 

(14) Potrdilo iz prejšnjega odstavka se vroči vlagatelju zahteve 
skupaj z enim izvodom potrjenega etažnega načrta. 

(15) Vsakemu nadaljnjemu imetniku pravice na posameznem delu 
stavbe, ki naknadno vlaga zahtevo za potrditev etažnega načrta 
mora geodetska uprava na njegovo zahtevo v 15 dneh izdati 
potrdilo o identifikacijski številki stavbe ter izvod potrjenega 
etažnega načrta, če ga je izdelal geodet, ki se lahko dopolni z 
lego in površino nadaljnjega posameznega dela stavbe. 

(16) Geodetska uprava številke stavb in številke posameznih 
delov stavb evidentira v posebni evidenci, povezani s podatki 
zemljiškega katastra. Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje: 
- identifikacijsko številko stavbe; 
- površino stavbišča in stavbe; 

identifikacijsko številko in površino posameznega dela stavbe; 
namembnost posameznega dela stavbe; 
ime, priimek, naslov in EMŠO fizične osebe oziroma firmo, 
sedež in matično številko pravne osebe, ki je imetnik pravice 
na posameznem delu stavbe; 
podatke o lastniku posameznega dela stavbe. 

(17) Podatke o lastniku posameznega dela stavbe evidentira 
geodetska uprava v evidenco iz prejšnjega odstavka na podlagi 
pravnomočnega zemljiškoknjižnega sklepa. 

(18) Podatke iz evidence iz prejšnjega odstavka imajo pravico 
pridobiti državni organi za namene izvajanja javnih pooblastil, 
druge fizične ali pravne osebe pa le, če izkažejo pravni interes 
oziroma, če so imetniki pravice na posameznih delih stavbe. 

(19) Natančnejša navodila o postopku za potrditev etažnega 
načrta, o načinu določitve identifikacijske številke stavbe in 
posameznega dela stavbe ter o nastavitvi in vodenju evidence 
predpiše minister, pristojen za geodetske zadeve, v 30 dneh od 
dneva uveljavitve tega zakona. 
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Predlog zakona o 

ZAGOTAVLJANJU NAVIGACIJSKIH 

SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA (ZZNSZP) 

- prva obravnava - EPA 676 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2411-0047 
Številka: 345-18/2001-3 
Ljubljana, 30.10.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 95. redni seji dne 30.10.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU NAVIGACIJSKIH 
SLUŽB ZRAČNEGA PROMETA, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena Poslovnika 
državnega zbora. 

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 na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

Jakob Presečnik, minister za promet, 
- Miha Šorn, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

Jožef Slana, državni podsekretar v Ministrstvu za promet 
in 
mag. Alojz Krapež, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za promet. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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PREDLOG ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU NAVIGACIJSKIH SLUŽB 
ZRAČNEGA PROMETA 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

1.1 Zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa je obveznost države, ki jo določa 
zlasti 28. člen Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu (Uradni list FLRJ-MP, št. 3/54, 
Uradni list RS, št. 24/92 in Uradni list RS-MP, št. 3/00 - v nadaljnjem besedilu: Čikaška 
konvencija). Značilnost te ureditve je. da država ne more prepustiti svoje odgovornosti za 
zagotovitev teh služb na osebo zasebnega gospodarskega prava (na primer na družbo 
zasebnega prava ali mednarodno organizacijo), lahko pa prenese izvajanje teh služb na tako 
osebo, ki je v večinski ali popolni lasti države. Glede načina prenosa izvajanja navigacijskih 
služb zračnega prometa na drugo osebo, se je v svetu razvila cela vrsta rešitev, v vseh 
primerih pa je zagotovljen javni interes in popolna kontrola s strani pristojnih državnih 
organov. Zagotovljeno pa je tudi, da država v celoti izpolnjuje svoje mednarodne obveznosti. 

Navigacijske službe zračnega prometa, kot jih opredeljuje Zakon o letalstvu (Ur. list RS, št. 
18/01), zagotavljajo Ministrstvo za promet oziroma Uprava RS za civilno letalstvo (službe 
letalskih informacij, službe zračnega prometa in služba letalskih telekomunikacij), Ministrstvo 
za okolje, prostor in energijo oziroma Agencija RS za okolje (služba letalske meteorologije) 
ter Ministrstvo za promet/Uprava RS za civilno letalstvo, Ministrstvo za obrambo/Uprava RS 
za zaščito in reševanje, Ministrstvo za notranje zadeve/Policija in nekatera druga ministrstva 
in organi v sestavi (služba iskanja in reševanja zrakoplovov). 

Z reorganizacijo se želi zagotoviti tudi večja fleksibilnost glede sledenja tehničnemu in 
tehnološkemu razvoju ter hitrejše prilagajanje prometnim potrebam. Omenjeni razlog in 
izpostavljenost storitev navigacijskih služb zračnega prometa tržnim principom delovanja, je 
v večini evropskih držav privedel do reorganizacije teh služb v obliko podjetij zasebnega 
gospodarskega prava, ki so v 100% lasti države. 

Glede določenih nalog, v zvezi z zagotavljanjem navigacijskih služb zračnega prometa, je 
predviden tudi prenos na druge organizacije. Tako za Republiko Slovenijo že danes 
zagotavlja Eurocontrol oziroma CFMU1 in CRCO2 izpolnitev določenih nalog oziroma 
mednarodnih obveznosti Republike Slovenije. Republika Slovenija je podpisala tudi 
Sporazum o storitvah v zračnem prometu ter delovanju objektov in naprav, ki jih zagotavlja in 
upravlja Eurocontrol v srednjeevropskem centru za nadzor storitev v zračnem prometu v 
zgornjem zračnem prostoru (CEATS) (Bruselj, 27. junij 1997) ter Revidirano konvencijo 
Eurocontrol o sodelovanju za varnost zračne plovbe (Bruselj, 27. junija 1997). 

Izvajalec navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: javno podjetje) bo 
izvajal tri od petih navigacijskih služb zračnega prometa (službe letalskih informacij, službe 
zračnega prometa, služba letalskih telekomunikacij - v predlogu zakona in nadaljnjem 

1 Central Flow Management Unit - Centralna enota za urejanje pretoka 
1 Central Route Charges Office - Centralni urad za pristojbine na zraCnih poleh 
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besedilu imenovane: službe), oblika zračnega prostora, v katerem bo izvajal te službe, pa bo 
sledila razvojnim smernicam EUROCONTROL-a. Služba letalske meteorologije in služba 
iskanja in reševanja zrakoplovov pa se bosta izvajali v skladu s predpisi, ki urejajo letalsko 
meteorologijo in skladno s predpisi o javni meteorološki službi ter predpisi o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. 

1.2 Zakon o letalstvu v 163. členu določa, da navigacijske službe zračnega prometa iz 
117. Zlet in infrastruktume objekte, naprave in sistemeiz 118. člena Zlet zagotavlja država, 
izvajanje teh služb pa država zagotovi v pogojih javne službe. V tem členu zakon tudi določa, 
da se vprašanja v zvezi z načinom in obliko zagotavljanja navigacijskih služb zračnega 
prometa ter v zvezi r delovno, organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja teh služb; 
vrstami in obsegom; zagotavljanjem in uporabo storitev; pravicami in obveznostmi uporabni- 
kov; vrstami in obsegom objektov in naprav, potrebnih za izvajanje storitev, ki so lastnina re- 
publike ali lokalne skupnosti; obveznostjo zavarovanja odgovornosti; drugimi elementi, po- 
membnimi za njihovo opravljanje in razvoj; sodelovanjem istovrstnih služb v drugih državah 
in mednarodnih organizacijah ter načinom financiranja, uredijo z zakonom. 

1.3 V predlaganem zakonu se storitve navigacijskih služb zračnega prometa, ki jih 
opravlja javno podjetje, zagotavljajo in izvajajo v pogojih obvezne republiške gospodarske 
javne službe, izvajalec pa se organizira kot javno podjetje, kar je organizacijska oblika, ki 
najbolj celovito, tako z vidika upravljalsko-nadzorne funkcije kot tudi zagotavljanja javnega 
interesa, povzema bistvene kvalitativne razlike med predlagano in obstoječo ureditvijo. 
Navedena organizacijska oblika izvajalca je predlagana, ker gre za opravljanje več 
gospodarskih javnih služb večjega obsega, poleg tega pa to narekuje tudi monopolna narava 
dejavnosti, hkrati pa gre tudi za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati profitno. To vse pa so 
atributi, ki utemeljujejo izbiro predlagane oblike izvajalca. Predlagani način reorganizacije 
celotnega sistema izvajanja navigacijskih služb zračnega prometa zagotavlja tudi dovolj 
visoko akumulacijo finančnih sredstev za obnovo infrastrukture in zagotavlja tudi normalen 
razvoj sistema kot celote, česar sedanji integralni proračunski sitem finančiranja v praksi ne 
zagotavlja. 

1.4 Za zagotavljanje oziroma opravljanje navigacijskih služb zračnega prometa je 
pomemben tudi način ureditve v sosednjih državah. Glede na to, da so glavni zračni 
prometni tokovi v slovenskem zračnem prostoru usmerjeni iz severozahoda na jugovzhod, je 
ta primerjava pomembna zlasti glede Avstrije in Hrvaške. Glede teh dveh držav moramo 
ugotoviti, da v obeh državah izvajata večji del nalog navigacijskih služb zračnega prometa 
gospodarski družbi, ki sta v 100 % lasti države. V Avstriji je to Austro Control Avstrijska 
družba za civilni zračni promet z omejeno odgovornostjo (Austro Control, GmbH), v Hrvaški 
pa Hrvatska kontrola zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošču. 

Tako kot v primerih drugih držav, tudi za ti dve državi velja, da nimata enakih rešitev glede 
zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa. Razlike so zlasti glede drugih 
registriranih dejavnosti, ki jih javnemu podjetju opravljata poleg osnovnih dejavnosti, torej 
služb, pa tudi glede izvajanja službe iskanja in reševanja zrakoplovov. V primerjavi s 
Slovenijo, ti dve družbi izvajata tudi službo letalske meteorologije, ki jo v Sloveniji izvaja 
Agencija RS za okolje Ministrstva za okolje, prostor in energijo. 

2. " Temeljna načela In cilji zakona 

2.1 Temeljno načelo, ki ga je treba zagotoviti, je že vsebovano v Konvenciji o 
mednarodnem civilnem letalstvu - za zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa je 
odgovorna država. Iz tega načela, izhajajo obveznosti pristojnih državnih organov in 
ministrov, zlasti ministra, pristojnega za zračni promet in ministra, pristojnega za finance ter 
obveznosti javnega podjetja, ki se torej ne morejo razlikovati od obveznosti države. 

2.2 Druga temeljna načela glede zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa so 
že določena v Zakonu o letalstvu, zlasti njihovo zagotavljanje v pogojih javne službe in 
urejanje določenih vsebin z zakonom. Glede na to, da je zagotavljanje službe iskanja in 
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reševanja zrakoplovov ter službe letalske meteorologije delno že urejeno z drugimi predpisi, 
je v tem zakonu primarno potrebno urediti primere, ko te službe niso zagotovljene. 

2.3 Osnovni cilj zakona je zagotoviti varnost, rednost in nemotenost zračnega prometa, 
torej javnega interesa v vseh pogojih in okoliščinah, ne glede na to, kdo izvaja navigacijske 
službe zračnega prometa. Za to je v zakonu vgrajenih več varovalk, med drugimi tudi licenca. 
Uvedba licence bo zagotovila, da bo navigacijske službe zračnega prometa izvajal le tisti, ki 
bo v poslovnem, tehničnem in tehnološkem smislu zagotovil predpisane pogoje glede 
varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega prometa. Gre za rešitev, ki je primerljiva z 
licenciranjem izvajalcev na drugih področjih zračnega prometa. 

3. Primerjalni pregled zagotavljanja in Izvajanja navigacijskih služb zračnega 
prometa 

3.1 V državah članicah Eurocontrola3 ugotavljamo naslednje organizacijske oblike v zvezi 
z zagotavljanjem in izvajanjem navigacijskih služb zračnega prometa (Tabela 2): 
- državni organ4: Francija, Turčija, Ciper, Slovenija, Makedonija in Litva; 
-. državno podjetje5: Švedska, Norveška, Finska in Bolgarija; 
- državna agencija*: Grčija in Irska7; 

korporativna oolika z enim lastnikom8 (gospodarska družba v 100 % lasti države, ki je 
navadno ustanovljena s posebnim zakonom ali aktom pristojnega organa oblasti, v 
določenih primerih tudi kot oseba javnega prava): Nemčija, Španija, Italija, Avstrija, 
Danska, Belgija, Nizozemska, Madžarska, Portugalska, Češka, Romunija, Poljska, 
Slovaška, Hrvaška, latvija, Estonija, Malta, Moldavija in Armenija; 
korporativna oblika z več lastniki® (gospodarska družba v mešani lasti po načelu 
partnerstva zasebnega in javnega kapitala): Velika Britanija (49 % država, 5 % zaposleni 
in 46 % zasebniki); 
korporativna oblika s prevladujočim lastnikom (gospodarska družba v večinski lasti 
države): Švica (99,85 % država, 0,15 % drugi). 

Kot je razvidno iz teh podatkov, prevladujejo rešitve z gospodarskimi družbami v 100 % 
državni lasti, pri čemer država posredno preko lastništva izvaja vse vrste nadzora (kapitalski, 
upravljalski, strokovni in varnostni), dodatno pa država oz. pristojni državni organi 
neposredno preko svoje regulativne funkcije izvajajo upravno-strokovni ininšpekcijski nadzor 
ter nadzor kvalitete storitve. 

3.2 Pri tem je potrebno poudariti, da konkretne rešitve izhajajo iz konkretnega pravnega 
reda vsake posamezne države posebej in so zgodovinsko pogojene. Zaradi tega ni mogoče 
med seboj primerjati dveh posameznih rešitev, ne da bi pri tem primerjali tudi celoten pravni 
red teh držav (na primer tudi pravo gospodarskih družb). 

4. Finančne In druge posledice 

4.1 Izločitev izvajanja storitev navigacijskih služb zračnega prometa iz sistema državne 
uprave pomeni znižanje proračuna Republike Slovenije, tako na prihodkovni kot tudi na 
odhodkovni strani, v višini stroškov oziroma prihodkov, ki jih ima sedaj Uprava RS za 
civilno letalstvo z zagotavljanjem in izvajanjem navigacijskih služb zračnega prometa, 
po tem zakonu pa jih prevzame v izvajanje javno podjetje. Govorimo torej o nevtralnem 
učinku na proračun Republike Slovenije, saj bo celoten sistem izvajanja navigacijskih 
služb zračnega prometa, vključno s službami, ki jih ne bo izvajalo javno podjetje. 

3 Vir Poročilo o zmogljivostih, PRR 4, Leto 2000, Eurocontrol, april 2001 
4 *ng.: Government Department" 
5 ang.: State Enterprise" 
* ang.: State Agency" 
7 neke vrste državno podjetje, kije ločeno od državnega organa (verjetno "v režiji", če uporabimo reJitev 
slovenskega zakona o gospodarskih javnih službah) 
* ang.: "corporatised" 
* ang.: "corporatised" 
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financiran z viri iz zaračunavanja pristojbin za storitve navigacijskih služb zračnega 
prometa. Iz navedenih virov bo financiran tudi del upravno-strokovnega nadzora, ki se 
nanaša izključno na nadzor navigacijskih služb zračnega prometa, preostali del 
izvajanja upravno-strokovnega in inšpekcijskega nadzora pa bo morala zagotavljati 
država oziroma ministrstvo za promet v sklopu reorganizacije Uprave RS za civilno 
letalstvo, ki bo morala večji del finančnih virov za svoje delovanje, pridobiti z izvajanjem 
svoje osnovne upravno-strokovne nadzorne funkcije. Z dolofili tega zakona se 
izboljšuje sistem civilnega letalstva v Republiki Sloveniji tako, da se operativne in 
upravno-strokovne nadzorne funkcije zagotavljanja in izvajanja navigacijskih služb 
zračnega prometa sistemsko ločijo ter se, skladno s to osnovno premiso celovite 
sistemske rešitve, ustrezno financirajo in razvijajo (Tabela 1). 

4.2 Pomembna predvidena novost je tudi ta, da bo opravljanje določenih storitev 
navigacijskih služb zračnega prometa, ki jih bodo naročali/koristili državni organi, 
urejeno s pogodbo med posameznimi državnimi organi in javnim podjetjem, pri čemer 
je v predlogu zakona urejena možnost sklenitve posebnih pogodb in oprostitve plačila 
storitev oziroma pristojbin. 

4.3 Glede usklajene uporabe slovenskega zračnega prostora za potrebe civilnega in 
vojaškega zračnega prometa, je predlagana posebna rešitev, ki temelji na ECAC-ovem 
oziroma EUROCONTROL-ovem konceptu fleksibilne uporabe zračnega prostora 
(Flexible use of Airspace). 

4.4 Projekcije poslovanja javnega podjetja kažejo, da bi se cena za enoto storitev gibala 
med 70 in 92 EUR, kar v našem primeru pomeni približno 5,5% rasti cene za enoto 
storitve v naslednjih petih letih, pri predpostavki, da bo povprečna letna rast prometa 
5% in da bo javno podjetje intenzivno razvijalo sistem navigacijskih služb zračnega 
prometa in njegove zmogljivosti. Ta projekcija ne vključuje predvidenih znižanih 
stroškov, ki bodo posledica reorganizacije sistema kot celote. Cene za enoto storitev v 
nekaterih državah EU že danes presegajo projekcijo 92 EUR, ki jo bo Republika 
Slovenija dosegla šele leta 2007. 
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Tabela 1: Primerjava rasti stroškov, zaposlenih in prometa v državah članicah 
EUROCONTROL-a (1998 - 2001) 

Vaiues »xprwi%*i jr» 
In MlSon Euro 1998 National Cost 

1998 2001 % 

< V 

1998 

Staff Cost 

2001 % 1998 

En-routc 
Jontrollcrs 

2001 % 

Traffic 

Increose % 
Croatia 7« 26.5 254« 3.3 17.4 433% , 65 na • 178% 
Greece 54.^ 97.2 79"* 37.5 71.7 92% 335 442 32% 28% 
Slovak Rep. 17.e 24.7 41V 6.S 11.2 62% 64 65 2% 31% 
Czech Rep. 23.6 32.3 37* 7.3 11.0 50% 61 71 16% 42% 
Hungary 31.7 43.3 37% 13.9 17.3 24% 10C 95 -5% 7% 
Portugal 61.2 81 .G 33% 45.2 58.5 29% 76 78 3% 24% 
Spain 238.7 316.4 33% 130.4 201.0 54% 663 na 27% 
Switzerfand 75.6 99.3 31% 44.4 63.2 43% 205 234 14% 17% 
Romania 71 .C 92.7 31% 25.0 41.7 67% 556 na 22% 
Canarlas 51.3 66.4 29% 26.7 36.d 37% 87 na 17% 
Sweden 92 7 118.4j 28%j 55.3 70.6] 28% 400 447 12% 13% 
Germany 441.C 560.4| 27% 272.41 338.7 24% 99i 1263 27% 19% 
ltafy 339.C 428.4 26% 144.3 208.8 45%| 880 91C 3% 28% 
Malta 7.2 9.C 23% 4.4 5.C 13% 28 31 11% 7% 
Turke y 137.6 168 8 23% 38.1 52.4 38% 22e na 9% 
Be!gium-Lux 74.1 90.5 22% 50.4 65.4 30% 18S 213 13%' 20% 
Netherlands 67. C 77.8 16% 32.4 41.1 27% 73 76 4%' 23% 
Cyprus 18.7 21.7 16% 7.6 8.7 14% 43 55 28% 31% 
Ireland 45.« 52.S 16% 20.3 26.6 31% 209 246 18% 22% 
Denmark 52.J 59.S 15% 29.6 34.6 17% 112 112 0% 15% 
United Kingdom 637.£ 726.4 14% 241.1 321.5 33% 755 na « 20% 
Bulgana 65.£ 72.4 10% 32.7 32.9 1% 408 408 0% 19% 
Slovenia 8 4 9.2 10% 3.3 5.1 57% 62 65 11% 47% 
Norway 53.6 58.5 9% 27.8 34.3 23% 122 132 9% 14% 
France 696 7 758.C 9% 400.5 437. C 9% 110C na « 22% 
Austria 120.£ 116.6 -4% 81.8 75.7 -7% 101 125 24% 12% 
TotJl 3491 4209 21% 1783 2288 28% 7914 21% 
■Num1--- cf en-(t >te controliers not disctosed In CRCO suNnlsslons 
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Tabela 2: Organizacijske oblike izvajalcev navigacijskih služb zračnega prometa v državah 
članicah EUROCONTROL-a (stanje leto 2000) 

Provider of Civil Air Navigation Separation from ;;j 
r Services ' v - Regulatory Authoritv ^ 

* Governance . [ Owttersfiip : 

Deutsche Fkjgstchenjng (DfS) 
German Air Navigation Services 
(www.dft.de) 

Separabon from Kinistnr of 
Transport 

Corporatised since 
01/01/1993 

■ 

100% state- 
owned 

Direcbon de ta Navigation Ačrienne (DNA) 
Directorate of Air Navigation - France 
(www.d9ac.fr) 

No separabon from General 
Directorate of CA6 

Government 
Department 

100% state- 
owned 

National Air Tramc Services Ud NATS - UK 
(www.nats.co.uk) 

Separation from CA Author1ty Corporabsed since 
01/04/1996 

100% state- 
owned 

Public Private 
Partnership April 2001. 
Newownership 
stmcture. 

49% state- 
owned, 
S%emplo*ees 
46% prtvate 
owned 

Aeropuertos Espanoies Y Navegaoon Aerea 
(AENA) 
Spanish Airports and Air NavigaOon 
(www.aena.es) 

Separation from General 
Directorate of CA 

Corporatised since • 
01/01/1991 (PuMc 
Entity) 

100% state- 
owned 

Ente Nazionale di Assistenza al Voto (ENAV) 
Uafian Agency Ibr Air Navigation Services 
(www.enav.it) 

Separation from Department of 
CA 

State Enterprise 
corporatised as of 
Januarv 2001 

100% sta te- 
owned 

Swtsscontrol SA - Svntzerland 
(wwwjwissoontrol.com) 
New corporate name: Skyguide as of 
January 2001 

Separation from Federal Office 
far CA 

Corporatised since 
01/12/1987 

99.85% State- 
owned 
0.15% others 

Austro oontrol - Austria 
(www.austrocontrol.co.at) 

Separation from CA Authority Corporatised since 
01/01/1994 

100% state- 
owned 

Luftfartsvertet(LFV)- Air Navigation 
Services Department of Sweden 
(vmmw.lfv.se) 

No separation from CA 
Administrabon 

State Enterprise 

• 

100% state- 
owned 

Statens Luftfartsvaesen - SIV - Denmark 
(www.slv.dk) 

No separabon from CA 
Administrabon 

State Enterprise 
Due to be corporatised 
in 01/04/2001 

100% state- 
owned - 

Belgocontjot - Bdglum 
(www.belgocontrol.be) 

Separabon from Aeronautical 
Admlnlstratjon 

Corporatised since 
01/10/1998 (Pubfe 
Business Endty) 

100% state- 
owned 

Luchtverteerteiding (LVNL) 
Air Trafftc Control The Nethedands 
(www.hml.nl) 

Separation from CA Authorlty Corporatised ance 
01/01/1993 
(PuWcEntity) 

100% state- 
owned 

Devtet Kava Meydantari Isletmesi (DHMI) 
Air Navigation Department of Directorate 
General of State Airports of Turioey 
(www.dhmiata.gcw tr) 

No separation from Directorate 
General of CA 

Government 
Department 

100% state- 
owned 
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1 Provider of Civil Air Navlgation Separation from 
I . X r Seruices" -t-^t^?-Regulatorv Authorlty: 

Governance Ovvnershfp 

Norwegian Air Traffic and Airport 
Management (NATAM) 
(www.luftfartsvertca.no) 

Separation from CA 
Administrator 

State Enterprise 100* state- 
owned 

Legiforgalmi es Repuloteri Igazgatasag 
(LRI) 
Air Trafflc and Airport Adminlstration of 
Hungary 
(www.budapest-airportlri.hu) 

Separation from CA 
Admmistration 

State Enterprise 
Due to be corporatised 
in 2001 

100* state- 
own*d 

Irish Aviatlon Authontv 
Department of Air Navlgation Services 
(www.laa.le) 

No separation from CA Authoritr Seml-State Cornpanv 
stnee 01/01/1994 

100* state- 
owned 

HeteracOvtl Aviadon Authoritv No separation from CA Authoritv State Agencv 100* state- 
owned 

Navegatao Aerea de Portugal 
NAV, EP. (www.nav.pt) 

Separation from National 
Institute of CA 

Corporatised dnee 
18/12/1998 (Public 
Entitv) 

100* state- 
ownad 

Air Trafflc Services Authoritv of Buigaria 
(ATSA) 
(www.bulatsa.com) 

Separation from Mlnlstrv of 
Transport 

State Enterprise 
slnce 01/02/1997 

100* state- 
owned 

Rizenl Letoveho Provozu • ANS - Czech 
ftepubiic 
(www.ans.cz) 

Separation from CA Department Corporatised tfnoe 
01/01/1995 

100* state- 
owned 

Romanlan Air Trafflc Services AdirMsMion 
(ROMATSA) 
(www.romatsa.ro) 

Separation from Department of 
CA 

Corporatised slnce 
01/01/1991 

100* state- 
owned 

UmaiUaitos 
Air Navtgatlon Services Department - 
Rnland 
(www.Jmaitulaitos.com/engnsh) 

No separation from CA 
Adminlstratlon 

State Enterprise 100* Jtate- 
owned 

Agencja Ruchu Lotniczego 
Poiish Air Trafflc Agency (PATA) 

Separation from CA Department Dlvislonof Poiish 
Akports State 
Enterprise 

100* state- 
owned 

Department of CMI Aviadon - Cypcus No separation from Department 
of CA 

Government 
Department 

100*state- 
owned 

Air Navlgation Services Department of CM 
Aviatlon Authoritv - Slovema (www.caa- 
rsjf) 

No separation from CA Authority Government 
Department 

100* state- 
owned 

Letov* PrevAdzkov* SJuzbv 
LPS - Slovak RepubSc (www.lps.sk) 

Separation from CA • 
Adminlstration 

Corporatised since 
01/01/2000 

100* state- 
owned 

Croatia Controi Ltd. 
Croatian Air Navigation Services 

Separation from Mlnlstr/ of 
Transport 

Corporatised since 
01/01/2000 

100* state- 
owned 

Mlnlstrv of Transport and Communlcatton 
Ak Navlgation Services - PrROM 

No separation from Mlnlstrv of 
Transport 

Government 
Department 

100* state- 
owned 

Utvijas Gaisa Satiksmf (LGS) 
Latvian Air Navlgation Service Enterprise 

Separation from CA 
Administrator 

Corporatised since 
01/01/1997 

100* state- 
owned jolnt- 
stodt cornpanv 

Estoniar Air Navlgation Services 
Lennulilldusteeninduse AS 
(www.eans.ee) 

Separation from CA 
Adminlstration 

Corporatised slnct 
01/01/1998 

100* state- 
owned 

Uetuvot Resputolikos OvIHnes Aviadjos 
Direkcija Oirectorate of Ovil Avlatlon - 
(Jthuania 

No separation from CA Authority Govemment 
Department 

100* state- 
owned 

Malta International Airport Plc. 
(wwwjnaltairport.com) 

Separation from Department of 
CA 

Corporatised slnce 
01/05/98 

100* state- 
owned 

Albanian National Air Trafflc Agency N/A N/A N/A 
Moldovtan Air Trafflc Services Authoritv 
(MOLDASTA) 

Separation from CA 
Adminlstration 

Corporatised 100* state- 
owned 

ARMATS 
Air Navlgation Services Aimenia 

Separation from CA Author1ty Corporatised 100* state- 
owned 
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II. BESEDILO ČLENOV: 

1. Splošni določbi 

1. člen 
(predmet urejanja) 

Ta zakon ureja in določa način in obliko zagotavljanja navigacijskih služb zračnega 
prometa in vprašanja, ki se nanašajo na: delovno, organizacijsko in prostorsko zasnovo 
opravljanja teh služb; vrste in obseg; zagotavljanje in uporabo storitev; pravice in obveznosti 
uporabnikov; vrste in obseg objektov, naprav in sistemov, potrebnih za izvajanje teh storitev, 
ki so lastnina republike ali lokalne skupnosti; obveznost zavarovanja odgovornosti; druge 
elemente, pomembne za njihovo opravljanje in razvoj; sodelovanje z istovrstnimi službami v 
drugih državah in mednarodnih organizacijah ter način financiranja. 

2. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo enak pomen, kot jih določajo predpisi o letalstvu. 

2. Vrste, oblika In način zagotavljanja ter delovna In organizacijska zasnova 
opravljanja navigacijskih služb zračnega prometa 

3. člen 
(vrste, oblika in način zagotavljanja navigacijskih služb) 

(1) Službe zračnega prometa, službe letalskih informacij, služba letalskih 
telekomunikacij, služba letalske meteorologije ter služba iskanja in reševanja zrakoplovov (v 
nadaljnjem besedilu: službe), se zagotavljajo in izvajajo v pogojih obvezne republiške 
gospodarske javne službe. 

(2) Službe iz prejšnjega odstavka, razen služb iz tretjega in četrtega odstavka tega 
člena, zagotavlja Republika Slovenija tako, da ustanovi javno podjetje, družbo z omejeno 
odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu: javno podjetje). Kolikor ta zakon ne določa drugače, 
se za delovanje javnega podjetja uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo družbe z omejeno 
odgovornostjo in predpisov o gospodarskih javnih službah. Službe iz tega odstavka 
zagotavlja javno podjetje v skladu s predpisi o letalstvu in predpisi o gospodarskih javnih 
službah. 

(3) Služba letalske meteorologije se zagotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo letalsko 
meteorologijo in predpisi o javni meteorološki službi. Če ta služba ni zagotovljena, jo zagotovi 
javno podjetje v pogojih obvezne republiške gospodarske javne službe. 

(4) Služba iskanja in reševanja zrakoplovov se zagotavlja v skladu s predpisi o 
letalstvu In predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Če ta služba ni 
zagotovljena, jo zagotovi javno podjetje v pogojih obvezne republiške gospodarske javne 
službe. 

4. člen 
(firma in sedež) 

(1) Firma javnega podjetja je: Kontrola zračnega prometa Slovenije, družba z 
omejeno odgovornostjo. 

(2) Skrajšana firma javnega podjetja je: Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o. 
(3) Angleško ime firme je: SLOVENIA CONTROL, Slovenian Air Navigation Services, 

Limited. 
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(4) Skrajšano angleško ime firme je: SLOVENIA CONTROl, Ltd. 
(5) Sedež javnega podjetja se določi v aktu o ustanovitvi. 

5. člen 
(lastništvo, organizacija in vodenje) 

(1) Republika Slovenija ima v javnem podjetju 100 % lastninski delež in je edini 
ustanovitelj in edini družbenik javnega podjetja. Ustanovni kapital se določi v denarju in 
stvarnih vložkih. Ustanovni kapital v denarju znaša najmanj 480.000.000,00 SIT. 
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: vlada). Upravo javnega podjetja imenuje nadzorni svet s soglasjem vlade za 
obdobje 4 let in je lahko ponovno imenovana. 

(2) Za člane nadzornega sveta se imenujejo predstavniki vlade in predstavniki delavk 
oziroma delavcev (v nadaljnjem besedilu: delavcev). Za tiste čiane nadzornega sveta, ki jih 
imenuje vlada, se imenujejo predstavniki ministrstev pristojnih za zračni promet, finance in 
obrambo, ki opravljajo naloge v zvezi z letalstvom. Število delavcev v nadzornem svetu se 
določi z aktom o ustanovitvi. 

(3) Javno podjetje lahko začne z opravljanjem dejavnosti iz prvega odstavka 9. člena, 
ko izpolni pogoje, določene v predpisih o gospodarskih družbah in pridobi licenco iz 8. člena 
tega zakona. 

(4) Organizacija in vodenje javnega podjetja se določita v aktu o ustanovitvi, v kolikor 
nista določena v tem zakonu. 

(5) Javno podjetje je kot delodajalec pooblaščeno za sklepanje kolektivne pogodbe 
za dejavnost vodenja in kontrole zračnega prometa. V imenu zaposlenih v javnem podjetju 
kolektivno pogodbo na eni strani sklenejo reprezentativni sindikati služb letalskih informacij, 
služb zračnega prometa in službe letalskih telekomunikacij, na drugi pa uprava javnega 
podjetja po obveznem predhodnem soglasju vlade. 

6. člen 
(prokura) 

Vlada lahko v skladu z zakonom, ki ureja prokuro v gospodarskih družbah, podeli 
prokuro eni ali več osebam po postopku, ki se določi v aktu o ustanovitvi javnega podjetja. 

3. Obseg služb, prostorska zasnova njihovega opravljanja In licenca 

7. člen 
(obseg služb in prostorska zasnova) 

(1) Javno podjetje izvaja naloge služb v slovenskem zračnem prostoru in izven njega, 
kot je to urejeno v skladu z veljavnimi predpisi in mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo 
Republiko Slovenijo, v obsegu in pod pogoji kot je določeno v licenci. 

(2) Če javno podjetje več ne izvaja služb, če ne zagotavlja mednarodnih obveznosti 
Republike Slovenije v zvezi s službami ali če jih ne izvaja na predpisan in varen način, 
izvajanje služb ponovno začasno prevzame Uprava Republike Slovenije za civilno letalstvo 
(v nadaljnjem besedilu: Uprava). O tem odloči vlada na predlog ministra. 

(3) Način in obliko zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa na letališčih, ki 
niso mednarodna letališča in na vojaških letališčih, določi vlada, če je zagotavljanje služb na 
teh letališčih določeno s predpisi o letalstvu glede na referenčno kodo, kategorijo in namen 
letališča ter glede na obseg zračnega prometa. Morebitne stroške zagotavljanja storitev 
navigacijskih služb zračnega prometa na teh letališčih, razen za državne zrakoplove, v celoti 
pokrije upravljalec letališča, v skladu s pisno pogodbo, ki jo sklene z javnim podjetjem 
oziroma drugim izvajalcem posamezne navigacijske službe zračnega prometa, če 
predpisanih služb ne zagotavlja sam. 
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8. člen 
(licenca) 

(1) Oseba oziroma organizacija, ki je pridobila pravico ali ima nalogo izvajati eno ali 
več navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: izvajalec navigacijske 
službe), sme opravljati dejavnost navigacijske službe zračnega prometa, če poleg izpolnitve 
pogojev, ki jih določajo drugi predpisi, pridobi licenco za izvajanje navigacijske službe 
zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: licenca). Licenca je vezana na določen zračni 
prostor in se lahko izda za vsako navigacijsko službo zračnega prometa posebej ali za več 
navigacijskih služb zračnega prometa skupaj. Licenco izda ministrica oziroma minister, 
pristojen za promet (v nadaljnjem besedilu: minister), na predlog Uprave, ki pred podajo 
predloga opravi celovit pregled in preveritev izpolnjevanja predpisanih pogojev. Odločba 
ministra o izdaji licence je dokončna v upravnem postopku: Veljavnost licence se določi 
glede na pogostost tehničnih in tehnoloških sprememb, ne more pa biti daljša od treh let in 
se lahko podaljša po postopku, ki velja za njeno pridobitev. 

(2) Za pridobitev licence mora prosilec za izdajo licence, ob izpolnitvi pogojev, ki jih 
določajo predpisi s področja letalstva, gospodarskih javnih služb in gospodarskih družb, 
izpolniti pogoje za izvajanje navigacijske službe zračnega prometa, zlasti glede: 

a) splošnih pogojev in nalog; 
b) prostorske zasnove izvajanja; 
c) pogojev in načina zaračunavanja storitev; 
d) tehničnih, tehnoloških, ekonomskih in organizacijskih pogojev; 
e) mednarodnih obveznosti; 
0 zagotovitve javnega interesa. 

Podrobnejše pogoje za izdajo licence predpiše vlada na predlog ministra. 
(3) Licenca velja glede na ugotovljene pogoje in okoliščine ob njeni Izdaji, če imetnik 

licence ne izpolnjuje predpisanih pogojev, lahko minister v celoti ali delno prekliče njeno 
veljavnost. Ne glede na določbo prejšnjega stavka, lahko minister izjemoma odredi dodatne 
omejitve in pogoje, če ugotovi, da bo s takimi ukrepi zagotovljen javni interes v zračnem 
prometu. Pred odločitvijo pridobi poprejšnje mnenje Uprave. ~ 

4. Naloge in pooblastila javnega podjetja ter sodelovanje z istovrstnimi službami v 
drugih državah in mednarodnih organizacijah 

9. člen 
(naloge, pooblastila in mednarodno sodelovanje) 

(1) Vlada, v aktu o ustanovitvi, lahko določi tudi druge naloge, ki so v javnem interesu 
in potrebne za delovanje navigacijskih služb zračnega prometa. Javno podjetje mora sprejeti 
tudi vse potrebne organizacijske ukrepe za opravljanje nalog za zagotovitev nadzorstva v 
skladu s predpisi o letalstvu. 

(2) Vlada predpiše katere naloge mora javno podjetje zagotavljati za potrebe države, 
zlasti za potrebe obrambnega sistema države, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami 
ter za policijske in carinske naloge. 

(3) Javno podjetje mora na zahtevo ministra sodelovati pri pripravi strokovnih podlag 
za izdajo pravnih aktov z delovnega področja služb ter tudi pri izdelavi izvedenskih mnenj in 
strokovnih gradiv s področja navigacijskih služb zračnega prometa. 

(4) Javno podjetje na zahtevo ministrstva, pristojnega za promet (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo), v okviru upravnih zadev, ki jih ministrstvo vodi, opravi tehnične 
kontrole in izvedenska dela z delovnega področja"služb. Ministrstvo za te naloge zagotovi 
ustrezno finančno nadomestilo. 

(5) Ne glede na naloge, ki so javnemu podjetju sicer dodeljene, ima le-ta pravico, da 
službe in storitve, ki so povezane z nalogami iz prvega odstavka tega člena, ponuja in 
opravlja v državnem in mednarodnem okviru, če ustrezajo namenu javnega podjetja in če so 
koristne za javno podjetje. 

(6) Javno podjetje lahko v Republiki Sloveniji ali zunaj nje, s predhodnim soglasjem 
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vlade, na delovnem področju navigacijskih služb zračnega prometa, ustanavlja gospodarske 
družbe ali pridobiva poslovne deleže in ustvarja poslovne povezave, če je to v korist javnemu 
podjetju in če odgovarja samo s sredstvi vloženimi v tako družbo. To ne sme ovirati 
opravljanja nalog, ki so določene v prvem, drugem in tretjem odstavku tega člena. Pri takem 
ustanavljanju, pridobivanju poslovnih deležev in poslovnem povezovanju mora zagotoviti 
nadzor nad poslovanjem, izvajanjem odobrenih programov in zadolževanjem teh družb. 
Gospodarske družbe, ki jih ustanovi javno podjetje, se ne morejo izločiti iz sistema povezanih 
in odvisnih družb, razen po predhodnem soglasju vlade. 

(7) Dejavnosti javnega podjetja iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega 
člena štejejo v smislu varstva poslovnih podatkov za javni sektor. 

(8) Javno podjetje, ne glede na določbe drugih predpisov v primerih iz prejšnjega 
odstavka, izdela konsolidirano letno poročilo, ki ga predloži vladi. 

10. člen 
(strategija vodenja in poročanje) 

(1) Uprava javnega podjetja mora izdelati strategijo vodenja in 10 letni poslovni načrt 
javnega podjetja in ju vsako leto obnoviti ter dopolniti. Strategijo vodenja in poslovne načrte 
javnega podjetja sprejema vlada. Pri svojih ukrepih in odločitvah mora javno podjetje, poleg 
zagotavljanja varnosti zračnega prometa, upoštevati razvoj javnega podjetja, pristojbine v 
mednarodni primerjavi ter pravice zaposlenih. Javno podjetje mora tudi zagotavljati ustrezen 
tehnično-tehnološki nivo in stanje navigacijskih sistemov, naprav in objektov, skladno z 
mednarodnimi letalskimi standardi. 

(2) Uprava javnega podjetja vsaj enkrat letno poroča ministru in nadzornemu svetu o 
strategiji vodenja in poslovnih rezultatih ter ukrepih in odločitvah, ki se nanašajo na 
zagotavljanje varnosti zračnega prometa, pristojbine ter pravice zaposlenih. Hkrati poroča 
tudi o koristih, ki jih ima javno podjetje v zvezi s poslovanjem družb iz šestega odstavka 9. 
člena tega zakona in poslovnih rezultatih teh družb. 

(3) Uprava javnega podjetja mora, s ciljem doseganja gospodarnosti, smotrnosti in 
varčnosti poslovanja, sprejeti ustrezne ukrepe in nemudoma predložiti ministru predlog za 
spremembo pogojev opravljanja dejavnosti javnega podjetja oziroma licence iz 8. člena tega 
zakona. 

11. člen 
(sodelovanje pri zastopanju Republike Slovenije in operativni sporazumi) 

(1) Javno podjetje na zahtevo ministra, na lastne stroške, sodeluje pri zastopanju 
Republike Slovenije v odnosih z drugimi organizacijami s področja letalstva in državami v 
zadevah z delovnega področja služb. 

(2) Javno podjetje oziroma njene organizacijske enote lahko sklepajo sporazume o 
postopkih koordinacije in podobne operativne sporazume, z istovrstnimi družbami oziroma 
službami v drugih državah, v okviru ustaljene mednarodne prakse in dogovorjenih 
navigacijskih načrtov. 

12. člen 
(obveščanje in posvetovanje) 

Ministrstvo in Uprava obveščata javno podjetje o dogodkih s političnega in 
mednarodnega področja in o dogodkih, ki bi lahko vplivali na izvajanje služb. Ministrstvo in 
Uprava lahko z javnim podjetjem opravita posvetovanja glede ključnih vprašanj v zvezi s 
službami. 
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5. Vrste in obseg objektov, naprav in sistemov, potrebnih za izvajanje storitev, ki 
so lastnina republike 

13. člen 
(sredstva v upravljanju) 

(1) Opredmetena osnovna sredstva v lasti Republike Slovenije, ki so namenjena za 
izvajanje služb (infrastruktumi objekti, naprave in sistemi navigacijskih služb zračnega 
prometa), pa tudi morebitna finančna sredstva, prevzame javno podjetje v upravljanje v 
obsegu, ki ga določi vlada. Javno podjetje zagotovi gradnjo, vzdrževanje, prenovo, 
obratovanje, razvoj in posodabljanje prevzetih opredmetenih osnovnih sredstev ter razvoj 
služb, v skladu z nacionalnim programom razvoja civilnega letalstva. Medsebojna razmerja v 
zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi v upravljanju in finančnimi sredstvi v upravljanju (v 
nadaljnjem besedilu: sredstva v upravljanju), zlasti glede zahtev kot izhajajo iz slovenskih 
računovodskih standardov, se dogovorijo s pogodbo med Republiko Slovenijo in javnim 
podjetjem. 

(2) Vrnitev sredstev v upravljanju se opravi na zahtevo vlade, v stanju in v obsegu, v 
kakršnem so na dan sprejema zahteve vlade. Taka vrnitev sredstev se zahteva v primeru 
sprememb obsega opravljanja dejavnosti služb, v primeru bistvenih kršitev pogodbe iz 
prejšnjega odstavka ter v primerih, ko zakon nalaga, da Republika Slovenija ponovno 
prevzame zagotavljanje služb. 

(3) Javno podjetje na področju računovodenja ravna v skladu s standardi, ki določajo 
računovodske rešitve v javnih podjetjih. 

(4) Javno podjetje mora organizirati varovanje opredmetenih osnovnih sredstev v 
upravljanju iz prvega odstavka tega člena ter jih zavarovati za primere poškodb ali uničenja. 

(5) Opredmetenih osnovnih sredstev v lasti Republike Slovenije iz prvega odstavka 
tega člena ni dovoljeno obremeniti s hipoteko oziroma zastavno pravico. 

14. člen 
(cenitev in izročitev sredstev) 

(1) Minister skupaj z ministrom, pristojnim za finance, preda javnemu podjetju 
sredstva v upravljanju iz prvega odstavka prejšnjega člena v roku, ki ga določi vlada. 

(2) Ne glede na sestavo opredmetenih osnovnih sredstev mora, pred njihovo predajo 
javnemu podjetju, opraviti cenitev sredstev v upravljanju neodvisni cenilec oziroma 
pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij, ki ga na predlog ministra določi vlada. 

6. Način financiranja 

15. člen 
(financiranje) 

(1) Navigacijske službe zračnega prometa, ki jih opravlja javno podjetje se financirajo s 
prihodki od opravljenih storitev služb in od drugih dejavnosti javnega podjetja. 

(2) Za storitve služb se zaračunavajo: 
- pristojbine na zračnih poteh, 

priletno-odletne pristojbine, 
- pristojbine iz naslova opravljanja storitev služb na letališfih in 

druge pristojbine iz naslova opravljanja storitev služb. 
(3) Pristojbine iz prejšnjega odstavka se zaračunavajo v skladu s predpisi in objavljenimi 

pravili, ki se nanašajo na pristojbine za storitve navigacijskih služb zračnega prometa. 
(4) Pristojbine za storitve, Iz tega člena, se ne zaračunavajo državnim zrakoplovom. 
(5) Javno podjetje mora voditi ločene računovodske evidence ali razvide za dejavnosti 

služb ločeno od računovodskih evidenc ali razvidov za druge dejavnosti, ki jih opravlja. 
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16. člen 
(posebnosti glede financiranja) 

(1) V kolikor zaračunavanje pristojbin za storitve navigacijskih služb zračnega 
prometa po mednarodnih pogodbah, ki zavezujejo Republiko Slovenijo oziroma sprejetih 
obveznostih Republike Slovenije, ki bodo stopile v veljavo, ne bi bilo dovoljeno ali zadostno 
za delovanje služb, mora j?vno podjetje z ekonomskimi, organizacijskimi, tehnološkimi, 
strukturnimi oziroma podobnimi ukrepi zagotoviti nemoteno izvajanje siužb. če tudi s takimi 
ukrepi ni možno zagotoviti nemotenega izvajanja služb, njihovo izvajanje zagotovi Republika 
Slovenija. 

(2) Kolikor stroški izvajanja služb bremenijo Republiko Slovenijo, mora javno podjetje 
v rokih, ki so določeni s predpisi za pripravo proračuna Republike Slovenije in omogočajo 
njegovo pravočasno pripravo, sporočiti ministru vrsto, obseg in utemeljitev pričakovanih 
zahtevkov za nadomestilo. 

(3) Obračun iz prejšnjega odstavka se opravi na podlagi dejansko opravljenih storitev. 
Ta obračun lahko na stroške javnega podjetja preveri neodvisni revizor, ki ga imenuje vlada. 

(4) Republika Slovenija in javno podjetje oziroma pristojno ministrstvo ali naročnik 
storitev in javno podjetje lahko skleneta posebne pogodbe o storitvah služb in oprostitvi 
plačila storitev oziroma plačila pristojbin, če se na tak način, zaradi izvršitve obveznosti 
Republike Slovenije oziroma potreb letenja državnih zrakoplovov, zagotovi fleksibilna 
uporaba zračnega prostora Republike Slovenije oziroma prepreči uvedba omejitev ali 
prepoved uporabe zračnega prostora. 

17. člen 
(plačila za določene storitve) 

Izvajalci službe letalske meteorologije in službe iskanja in reševanja zrakoplovov so 
upravičeni do plačila za opravljene storitve. 

18. člen 
(stroškovne baze) 

Stroškovno bazo za oblikovanje in zaračunavanje pristojbin navigacijskih služb 
zračnega prometa vodi in vzdržuje Uprava. Izvajalci navigacijskih služb zračnega prometa so 
dolžni Upravi posredovati potrebne podatke v zahtevanih rokih. 

19. člen 
, , - (delitev prihodkov) 

(1) Javno podjetje odvaja, iz prihodka od zaračunanih storitev navigacijskih služb 
zračnega prometa, Republiki Sloveniji plačila storitev, ki jih opravijo pristojni organi in 
organizacije Republike Slovenije ter plačila za druge stroške, ki jih imajo pristojni organi in 
organizacije Republike Slovenije v zvezi z zagotavljanjem navigacijskih služb zračnega 
prometa. 

(2) Nakazila iz prejšnjega odstavka se nanašajo zlasti na: 
- prispevke Republike Slovenije v proračun Eurocontrola in proračune podobnih 

organizacij s področja navigacijskih služb zračnega prometa; 
- plačilo za zagotavljanje službe letalske meteorologije; 
- plačilo za zagotavljanje službe iskanja in reševanja zrakoplovov, 
- plačila pristojnim državnim organom za zagotavljanje različnih nalog v zvezi z 

navigacijskimi službami zračnega prometa; 
- plačilo stroškov, ki jih imajo državni organi v zvezi z licenco, zlasti z njeno izdajo, 

izvajanjem In nadzorom 
(3) Postopki v zvezi s formiranjem stroškovne baze za zaračunavanje storitev 

navigacijskih služb zračnega prometa, delitev stroškov In prihodkov v zvezi z zagotavljanjem 
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navigacijskih služb zračnega prometa, stroški Republike Slovenije v zvezi z licenco in 
prispevki Republike Slovenije iz prvega in drugega odstavka tega člena, se uredijo s 
predpisi, ki jih izda vlada na usklajen predlog ministra, ministra pristojnega za finance in 
ministra pristojnega za meteorološko službo, njihova izvedba pa se podrobneje opredeli v 
licenci. 

7. Odškodninska odgovornost in obveznost zavarovanja odgovornosti 

20. člen 
(odškodninska odgovornost) 

(1) Delavec javnega podjetja je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo protipravno 
povzroči javnemu podjetju pri delu ali v zvezi z delom naklepno ali iz hude malomarnosti. 

(2) Za škodo, ki jo na delu ali v zvezi z delom protipravno povzroči delavec javnega 
podjetja tretji osebi, je nasproti tej osebi odškodninsko odgovorno javno podjetje. 

(3) Tretja oseba lahko kot oškodovanec zahteva povračilo škode tudi od tistega, ki ji 
je protipravno povzročil škodo, če je bila škoda povzročena naklepno. 

21. člen 
(zavarovanje odgovornosti) 

(1) Javno podjetje mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, 
povzročeno tretjim osebam do višine, ki jo določi vlada. 

(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka se sklene glede odgovornosti v zvezi z 
izvajanjem služb iz 3. člena tega zakona, ki jih zagotavlja javno podjetje. 

(3) Če zavarovanje iz prvega odstavka tega člena ne zadostuje za pokritje dejanske 
škode po določenem škodnem primeru, nepokrita razlika bremeni Republiko Slovenijo. 
Javno podjetje solidarno odgovarja za pokritje dejanske škode po določenem škodnem 
primeru, v višini dobička v posameznem poslovnem obdobju. 

8. Pravice in obveznosti uporabnikov storitev služb ter svet uporabnikov 

22. člen 
(svet uporabnikov) 

(1) Za varstvo uporabnikov storitev služb ter posvetovanja med javnim podjetjem in 
uporabniki teh storitev, minister ustanovi svet uporabnikov, v katerem so zastopani tudi 
državni organi Republike Slovenije, ki izvajajo zračni promet z državnimi zrakoplovi. 
Delovanje sveta in dolžnosti članov se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme svet 
uporabnikov. 

(2) Uporabniki storitev služb morajo uporabljati te storitve v skladu s predpisi, glede 
na njihov namen in zmogljivosti ter na način, ki pod enakimi pogoji, ne omejuje drugih 
uporabnikov teh storitev. - 

9. " Nadzor 

23. člen 
(nadzor) 

(1) Poleg pravice vlade in nadzornega sveta v skladu z določbami zakona, ki ureja in 
določa gospodarske družbe, je za nadzor nad opravljanjem navigacijskih služb zračnega 
prometa pristojno ministrstvo. 
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(2) Minister, lahko pri izvrševanju svoje nadzorstvene pravice, zaradi zagotavljanja 
interesov politike zračnega prometa ter v zvezi z zagotavljanjem varnosti, rednosti in 
nemotenosti zračnega prometa, ki je v javnem interesu, daje javnemu podjetju splošne 
usmeritve in zahteve, če take usmeritev in zahteve zadevajo obrambne interese države ali 
druge varnostne razloge, mora minister predhodno pridobiti mnenje ministra, pristojnega za 
obrambo. 

(3) Uprava javnega podjetja mora ministru, za opravljanje njegovih nalog, dati na 
razpolago vse potrebne informacije in posredovati ustrezno dokumentacijo. 

(4) Uprava in Prometni inšpektorat RS sta nadzorna organa v smislu določb 166. do 
179. člena Zakona o letalstvu. 

(5) Vlada lahko odpokliče upravo javnega podjetja, če ta ne upošteva splošnih 
usmeritev in zahtev iz drugega odstavka tega člena, če ne da na razpolago zahtevanih 
informacij ali dokumentacije ali če ne uveljavlja predpisanih varnostnih standardov ter v 
drugih primerih v skladu s predpisi o gospodarskih družbah. 

(6) Zaradi ohranjanja ustrezne strokovne usposobljenosti delavcev, ki opravljajo 
naloge nadzora po tem členu, mora biti zagotovljeno njihovo stalno strokovno 
izpopolnjevanje. * . 

10. Določbe o zaposlitvah, plačah in pokojninskem zavarovanju ter uveljavljanju 
pravice do stavke 

24. člen 
(posebnosti glede delovno pravnih zahtev) 

(1) Javno podjetje mora zagotoviti, da službe ižvaja le tisto letalsko osebje in drugo 
strokovno osebje po določbah Zakona o letalstvu, ki ima predpisana dovoljenja za delo 
oziroma licence, ratinge, pooblastila, spričevala oziroma potrdila, za kar zagotavlja tudi 
potrebna usposabljanja. 4 

(2) Delavci ministrstva, pristojnega za obrambo, ki pri javnem podjetju opravljajo 
naloge za potrebe države iz drugega odstavka 9. člena tega zakona in opravljajo storitve 
služb, so izenačeni z delavci javnega podjetja glede plač, pogojev dela, izobraževanja in 
obnavljanja dovoljenj za delo oziroma licenc, ratingov, pooblastil, spričeval oziroma potrdil za 
delo na delovnem področju služb. 

(3) Delavci ministrstva, pristojnega za obrambo, iz prejšnjega odstavka tega člena, so 
za disciplinske kršitve obveznosti iz delovnega razmerja odgovorni ministrstvu, pristojnemu 
za obrambo in v skladu s predpisi, ki urejajo disciplinsko odgovornost zaradi kršitev 
obveznosti iz delovnega razmerja za delavce ministrstva, pristojnega za obrambo. 
Disciplinski postopek za kršitve obveznosti, iz delovnega razmerja, ki so nastale pri 
opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka lahko predlaga ministru, pristojnemu za obrambo, 
direktorica oziroma direktor (v nadaljnjem besedilu: direktor) javnega podjetja. • 

25. člen 
(pravica do stavke) 

(1) Zaposleni v javnem podjetju uveljavljajo pravico do stavke pod pogoji, ki jih 
določajo Zakon o letalstvu (Ur.l. RS, št. 18/01) ter pod pogojem, da je zagotovljeno 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti Republike Slovenije, zlasti varen in nemoten potek 
mednarodnega zračnega prometa ter da stavka ne ogroža varnosti in zdravja ljudi ter 
premoženja. 

(2) Kršitev določb prejšnjega odstavka tega člena pomeni organiziranje, vodenje ali 
sodelovanje v nezakoniti stavki in je hujša kršitev pogodbenih obveznosti, za katero se izreče 
redna oziroma izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi. 

(3) Ne glede na določbo četrtega odstavka 16. člena Zakona o letalstvu, stavkovna 
pravila za delavce navigacijskih služb zračnega prometa, ob sodelovanju uprave javnega 
podjetja, dogovorita reprezentativni sindikat in minister, pristojen za promet. 
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(4) V kolikor stavka ne poteka v skladu z določbami tega zakona, izvajanje teh služb 
na primeren način zagotovi Republika Slovenija. 

11. Prehodne in končne določbe 

26. člen 
(določene pogodbene pravice) 

(1) Za delavce javnega podjetja velja, da do sklenitve posebne kolektivne pogodbe za 
dejavnost vodenja zračnega prometa iz petega odstavka 5. člena tega zakona, zadržijo vse 
pridobljene pravice. 

(2) V vmesnem obdobju, od začetka opravljanja dejavnosti javnega podjetja do 
sklenitve posebne kolektivne pogodbe iz prejšnjega odstavka, se za delavce javnega 
podjetja uporablja kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji. 

(3) Pogodbene pravice in obveznosti iz delovnih razmerij, vzpostavljene med vsakim 
od delavcev iz 29. člena tega zakona in Upravo, postanejo v enakem obsegu, z dnem 
začetka opravljanja dejavnosti javnega podjetja, pravice in obveznosti med javnim podjetjem 
in takim delavcem. 

27. člen 
(kritje določenih stroškov) 

Javno podjetje je dolžno z dnem začetka opravljanja njegove dejavnosti prevzeti kritje 
vseh stroškov iz 214. člena Zakona o letalstvu za prevzete delavce, ki jih je na dan 
uveljavitve tega zakona krila država. 

28. člen 
(direktor javnega podjetja v ustanavljanju) 

Od sprejetja ustanovitvenega akta do začetka opravljanja dejavnosti javnega 
podjetja, javno podjetje vodi direktor javnega podjetja v ustanavljanju, ki ga za to obdobje 
imenuje vlada. 

29. člen 
(prehod delavcev) 

Delavci, ki so zaposleni pri Upravi in opravljajo strokovne naloge z delovnega 
področja služb, preidejo na delo v javno podjetje z dnem, ko ta začne z opravljanjem 
dejavnosti v skladu z določbami tega zakona, pri čemer mora biti zagotovljeno izvajanje 
upravnih in nadzorstvenih nalog v zvezi z navigacijskimi službami zračnega prometa. 

30. člen 
(začetek opravljanja dejavnosti) 

V roku treh mesecev po uveljavitvi tega zakona, vlada in pristojni organi zagotovijo, 
da so izpolnjeni predpisani pogoji, da lahko javno podjetje začne z opravljanjem dejavnosti iz 
prvega odstavka 3. člena tega zakona. 

31. člen 
(veljavnost) 

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

k 1. členu 

Vsebina zakona kot jo ureja 1. člen je usklajena z vsebinami kot izhajajo iz 163. člena 
Zakona o letalstvu (Ur.l. RS, št. 18/01) - v nadaljnjem besedilu: ZLet. 

k 2. členu 

V drugem členu je urejen pomen izrazov, ki so uporabljeni v zakonu, 

k 3.členu 

Tretji člen določa vrste, obliko in način zagotavljanja javnih služb ter službe, ki jih zagotavlja 
Republika Slovenija z ustanovitvijo javnega podjetja. Ureja tudi vprašanja navigacijskih služb 
zračnega prometa, ki jih javno podjetje ne zagotavlja. 

k 4. členu 

V četrtem členu je določena firma javnega podjetja in njena uporaba, vse v skladu s 
storitvami, ki jih opravlja javno podjetje. Zaradi mednarodnega karakterja je določen tudi 

. angleški naziv. 

k 5. členu 

Besedilo tega člena določa ustanovitelja in vlado RS določa kot organ, ki uveljavlja 
lastninske pravice v imenu Republike Slovenije. Zakonsko je določena tudi ureditev po kateri 
je lahko RS edini družbenik. Urejena so tudi vprašanja v zvezi z nadzornim svetom, upravo 
javnega,podjetja, kdaj lahko javno podjetje začne z opravljanjem dejavnosti, za katero je 
ustanovljeno ter sklepanjem kolektivne pogodbe za dejavnost vodenja in kontrole zračnega 
prometa, za katero je obvezno predhodno soglasje vlade. Zaradi zagotovitve usklajenosti 
strokovnih in poslovnih funkcij javnega podjetja, se za člane nadzornega sveta imenujejo 
osebe, ki v strokovnem smislu lahko nadzorujejo letalsko varnostne in poslovne funkcije 
javnega podjetja (npr. strokovnjaki s področja davčne politike v letalstvu, mednarodnega 
poslovanja, varnega opravljanja dejavnosti, itd.). Za predstavnike delavcev v nadzornem 
svetu, se ustrezno upošteva 79. člen zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. 
RS, Št. 42/93, 61/00. 56/01). V členu navedeni denarni znesek predstavlja potrebni znesek 
za trimesečno poslovanje javnega podjetja. 

k 6. členu 

Zakon daje lastniku, vladi RS, možnost prokure v skladu z določbami ZGD oziroma aktu o 
ustanovitvi javnega podjetja 

k 7. členu 

Ta člen zavezuje javno podjetje, da bo delovalo v skladu z veljavnimi predpisi in 
mednarodnimi pogodbami, ki zavezujejo RS ter prevzem nalog javnega podjetja v primeru, 
da javno podjetje ne zagotavlja mednarodnih obveznosti RS ali v primeru, da nalog ne Izvaja 
na predpisan in varen način. Predlagatelj zakona s temi rešitvami ščiti Javne Interese RS in 
istočasno zagotavlja normalno delovanje javnega podjetja. 
S tako predlagano ureditvijo je rešeno vprašanje zagotavljanja storitev navigacijskih služb 
zračnega prometa tudi na letališčih, ki niso mednarodna letališča. Člen določa, da na teh 
letališčih zagotavljanje navigacijskih služb zračnega prometa pokrije upravljalec letališča, ki 
Ima tudi poslovni Interes, da se te službe organizirajo oziroma zagotovijo. 
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k 8. členu 

Osmi člen določa pridobitev licence za izvajanje navigacijskih služb zračnega prometa, ki bo 
podrobneje opredeljevala splošne pogoje in naloge zagotavljanja navigacijskih služb 
zračnega prometa ter pogoje in način zaračunavanja storitev navigacijskih služb zračnega 
prometa oziroma pristojbin na zračnih poteh in drugih pristojbin navigacijskih služb zračnega 
prometa ter prostorsko zasnovo izvajanja nalog navigacijskih služb zračnega prometa. 
Predlagatelj se pri določanju licence zgleduje po podobni ureditvi v nekaterih državah EU in 
svetu. Licenca je v tem primeru mišljena kot pogoj in dovoljenje za izvajanje navigacijskih 
služb zračnega prometa. 
Zaradi intenzivnega spreminjanja okoliščin in tehnologij je njena veljavnost omejena, 
natančnejše vsebine pa predpiše vlada RS. 

k 9. členu 

Izhodišča tega člena opredeljujejo naloge in pooblastila javnega podjetja v okviru 
gospodarske javne službe, kot je to opredeljeno tudi že v drugem odstavku 163. člena ZLet. 
Poleg tega člen nalaga javnemu podjetju tudi ukrepe za opravljanje nalog za zagotovitev 
nadzora državnih organov, sodelovanje pri pripravi strokovnih podlag za izdajo pravnih 
aktov, izvedenskih mnenj ter tehničnih kontrol s področja navigacijskih služb zračnega 
prometa. 
Člen opredeljuje tudi možnost ustanavljanja gospodarskih družb ali pridobivanja poslovnih 
deležev, ki so v korist javnemu podjetju, če to ne ovira opravljanja osnovnih nalog javnega 
podjetja, vendar se na novo ustanovljene družbe ne morejo izločiti iz sistema povezanih in 
odvisnih družb. 
Glede na to, da mora javno podjetje opravljati storitve za zagotavljanje potreb države, ki pa 
se spreminjajo glede na dejanske potrebe in okoliščine, predlog zakona določa, da vlada 
predpiše katere naloge mora javno podjetje zagotavljati za potrebe države. Kot take so 
posebej navedene zlasti naloge za potrebe obrambnega sistema države, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami ter za policijske in carinske naloge. S tem je zagotovljeno, da 
bodo lahko pristojni državni organi nemoteno izvajali svoje naloge kljub temu, da je del 
izpolnjevanja mednarodnih obveznosti Republike Slovenije prenesen na javno podjetje. 

k 10. členu 

člen usklajuje interese države pri zagotavljanju varnosti v zračnem prometu ter interese 
javnega podjetja, da za svojo strategijo vodenja in poslovnim načrtom ter pravicami 
zaposlenih, vzpostavi tak način vodenja javnega podjetja, da doseže gospodarnost, 
smotrnost in varčnost poslovanja ter tak tehnično-tehnološki nivo navigacijskih sistemov, 
objektov in naprav, kot jih določajo mednarodni letalski standardi. Vsebina tega člena 
zagotavlja poslovodstvu javnega podjetja, da v primeru spremenjenih okoliščin delovanja, 
predlaga pristojnemu ministru spremembe pogojev opravljanja dejavnosti javnega podjetja 
oziroma vsebine licence. 

k 11. členu 

člen opredeljuje obveznosti javnega podjetja, da v prihodnje sodeluje pri zastopanju 
Republike Slovenije v mednarodnih organizacijah, sicer bi te dejavnosti ne bile ustrezno 
strokovno zastopane, ker bo večina strokovnih znanj vzdrževanih v javnem podjetju. Glede 
na to, da je javno podjetje prevzelo odgovornost za izvajanje Služb je nanj prenesena tudi 
pravica sklepanja določenih sporazumov v okviru ustaljene mednarodne prakse, kot jih 
opredeljujejo tudi dokumenti ICAO. . 

k 12. členu 

Da bi lahko javno podjetje pripravljalo poslovne načrte, je zagotovljeno, da je tekoče 
obveščeno o vseh prometno političnih usmeritvah In načrtih Republike Slovenije. 
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k 13., 14. členu 

člena urejata postopke v zvezi z javno infrastrukturo (opredmetena osnovna sredstva in 
finančne sredstva), ki jo javno podjetje prevzame v upravljanje. Določata tudi vprašanje v 
zvezi z računovodskimi rešitvami, morebitnim vračanjem osnovnih sredstev ter primopredajo 
teh sredstev. 
Zaradi zaščite infrastrukture, ki se ne more nadomestiti v razumnih rokih, je prepovedana 
obremenitev s hipoteko in zastavno pravico. 

k 15. členu 

Člen določa pristojbine na podlagi katerih se bodo financirale službe javnega podjetja. 
Istočasno je zagotovljeno, da se pristojbine za storitve navigacijskih služb zračnega prometa 
ne zaračunavajo državnim zrakoplovom, kar je tudi skladno z ureditvijo glede zaračunavanja 
pristojbin na zračnih poteh. 
Urejeno je vodenje ločene računovodske evidence tako, da je zagotovljena transparentnost, 
nepristranskost, preglednost in nediskriminatomost glede izvajanja različnih služb v okviru 
opravljanja dejavnosti javnega podjetja. 

k 16. členu 

člen ureja vprašanja v zvezi z zagotavljanjem sredstev za opravljanje služb javnega podjetja, 
ko ta iz razlogov, ki so na strani države, ne more zaračunavati pristojbin v zadostni višini za 
delovanje služb. 
Zagotovljeno je tudi, da bo Republika Slovenija pravočasno dobila vse potrebne podatke za 
pripravo dela proračuna za financiranje nalog, kolikor stroški izvajanja služb bremenijo 
Republiko Slovenijo. 
Urejeno je tudi sklepanje posebnih pogodb ter iskanje rešitev v skupnem Interesu skozi 
koncept fleksibilne uporabe zračnega prostora. 

k 17., 18. členu 

Člena urejata način pokrivanja stroškov delovanja služb, ki niso sestavni del URSCL in ob 
začetku delovanja javnega podjetja ne bodo njegov sestavni del, so pa po določilih Zlet 
obvezne. 
Urejeno je tudi vprašanje vodenja stroškovne baze in s tem povezanega izvajanja 
mednarodnih pogodb, ki zavezujejo Republiko Slovenijo ter obveznosti izvajalcev 
navigacijskih služb zračnega prometa v tej zvezi. 

k 19. členu 

člen v celoti ureja delitev prihodkov glede na zaračunane storitve navigacijskih služb 
zračnega prometa ter zajema ureditev v zvezi s formiranjem stroškovne baze, ki mora 
omogočiti tudi delitev prihodkov. Uveljavljeno je načelo, da se vsi prihodki iz naslova 
navigacijskih služb zračnega prometa stekajo v javnem podjetju, ta pa na podlagi jasnih 
pravil, glede na upravičenja, odvaja ustrezen del zaračunanih storitev drugim upravičencem. 

k 20., 21. členu 

Predlagana ureditev v teh dveh členih določa odgovornosti za škodo ter obveznost 
zavarovanja javnega podjetja za primere škodnih dogodkov. 
Javno podjetje mora skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti za škodo, povzročeno 
tretjim osebam do višine, ki jo določi vlada RS. S tem bo strošek zavarovanja postal del 
stroška zagotavljanja navigacijskih služb zračnega prometa. Javno podjetje tudi solidarno 
jamči, za pokrivanje škodnega dogodka, z dobičkom v posameznem poslovnem obdobju. 

k 22. členu 

Zaradi položaja javnega podjetja, kot edinega izvajalca teh storitev v RS, je zaradi 
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zagotovitve varstva uporabnikov storitev navigacijskih služb zračnega prometa ter 
posvetovanja med javnim podjetjem in uporabniki storitev, predvidena ustanovitev sveta 
uporabnikov, v katerem so zastopani tudi predstavniki državnih organov Republike Slovenije, 
ki izvajajo zračni promet z državnimi zrakoplovi. 
Določene so tudi obveznosti uporabnikov storitev služb. 

k 23. členu 

Poleg upravno strokovnega in inšpekcijskega nadzora v smislu ZLet, je predviden tudi 
poslovni nadzor v smislu ZGD ter nadzor varnosti, rednosti in nemotenosti zračnega 
prometa. Minister, pristojen za promet, ima možnost, da javnemu podjetju daje usmeritve in 
zahteve glede določenih prometno-političnih in varnostnih vprašanj. Minister za promet, na 
primer, v skladu z zakonskimi pooblastili in ustanovno listino ECAC-a vodi politiko zračnega 
prometa, kar je možno samo z možnostjo dajanja splošnih navodil. 
Zakon predvideva tudi možnost, da vlada, kot oblastni organ, razreši upravo javnega 
podjetja, Če ta ne upošteva usmeritev in zahtev ministra, pristojnega za promet. 

k 24. členu 

Zakon predlaga rešitve v zvezi s pravicami delavcev in zaposlitvami ter predpisanimi 
dovoljenji za opravljanje dejavnosti iz tega zakona. 
Predlagana rešitev omogoča, da so delavci Ministrstva za obrambo, ki pri javnem podjetju 
opravljajo naloge za potrebe države, izenačeni v osnovnih pravicah z delavci javnega 
podjetja, disciplinsko pa odgovarjajo Ministrstvu za obrambo, pri čemer je predlagatelj 
postopka direktor javnega podjetja. 

k 25. Členu 

Glede na ureditev, kot izhaja iz zakona o stavki, v zvezi z izpolnjevanjem mednarodnih 
obveznosti Republike Slovenije, je vprašanje stavke potrebno urediti tudi v tem zakonu, ker 
se z njim prenaša izvrševanje določenih mednarodnih obveznosti Republike Slovenije na 
javno podjetje in s tem tudi na njegove zaposlene. Stavko zaposlenih v javnem podjetju je 
potrebno zakonsko omejiti tudi zaradi tega, ker stavka delavcev v navigacijskih službah 
zračnega premeta najmanj prizadene javno podjetje, njenega lastnika oziroma delodajalca, 
izrazito pa prizadene letalske prevoznike, letališča, potnike, mednarodno trgovino, itd. Ce se 
ponazori le na razmerju med letnimi prihodki Adrie Airways, d.d. in predvidenimi prihodki 
javnega podjetje vidimo, da gre za razmerje 10:1 v korist Adrie Airways, d.d. To potrjujejo 
tudi dosedanje stavke v navigacijskih službah zračnega prometa oziroma Upravi RS za 
civilno letalstvo. 
Zakon predlaga rešitev izvajanja služb v primerih, ko le te niso izvajane v skladu z določbami 
tega zakona. 

k 26., 27., 28., 29., 30. In 31. členu 

Prehodne in končne določbe urejajo vprašanja kritja stroškov za invalidsko in nezgodno 
zavarovanje, imenovanje direktorja javnega podjetja v ustanavljanju od sprejetja 
ustanovitvenega akta do začetka opravljanja dejavnosti javnega podjetja ter vprašanja 
povezana s prevzemom delavcev URSCL. 
Da se prevzetim delavcem ne bi poslabšal socialni in ekonomski položaj, je določeno, da do 
sklenitve kolektivne pogodbe zadržijo vse pridobljene pravice. 
Določen je tudi tri mesečni rok, v katerem morajo vlada in pristojni organi zagotoviti, da so 
izpolnjeni predpisani pogoji, da lahko Javno podjetje začne z opravljanjem dejavnosti. 
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IV. IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 
Zakon o zagotavljanju navigacijskih služb zračnega prometa. 

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: / 

1) 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): 
Predpisi EU, ki se nanašajo na področje navigacijskih služb zračnega prometa, ne vplivajo 
na določbe tega zakona, ker urejajo tehnične standarde in specifikacije, ki se v RS urejajo s 
podzakonskimi akti na podlagi Zakona o letalstvu. 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

1) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi 
viri ES (leto): / 

2) AH so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? / 

3) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? / 

4) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAJEX. Komisija ES. države 
članice ES. SIGMA. OECD. Univerza ...) / 

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

Vodja pravne službe: Minister: 
Jože TALER, univ. dipl. prav, Jakob PRESEČNIK 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 0 

TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM 

SODELOVANJU MED VLADO 

REPURLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE MOLDOVE (DMDTGS) 

- EPA 674 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA 2002-1811-0075 
Številka: 305-32/2002-2 
Ljubljana, 29.10.2002 

Vlada Republike Slovenije jp na 175. dopisni seji dne 29.10.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O 
TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
MOLDOVE, 

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 
0 RATIFIKACIJI SPORAZUMA O TRGOVINSKEM IN 

GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 

MOLDOVE 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o trgovinskem in gospodarskem 

sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Moldove, podpisan v Klšinevu dne 11. julija 2002. 

2. člen 

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

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

O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE MOLDOVE 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Moldove (v 
nadaljevanju pogodbenici) sta se 

v želji, da bi razvili in okrepili dolgoročno trgovinsko in 
gospodarsko sodelovanje, ki temelji na enakopravnosti in 
vzajemni koristi, 

prepričani, da je ta sporazum ustrezna in trdna podlaga za 
precejšen in skladen razvoj ter uvajanje raznovrstnosti v 
trgovinsko in gospodarsko sodelovanje med državama, 

v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi obeh držav ter 
mednarodnimi sporazumi, ki sta jih sprejeli, glede na prakso 
in standarde mednarodnega trga ter ob upoštevanju določb 
Sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije 
(STO) 

sporazumeli, kot sledi: 

1. člen 

Pogodbenici spodbujata, podpirata in olajšujeta nadaljnji razvoj 
gospodarskega sodelovanja med državama. V skladu z določbami 
tega sporazuma in ustreznimi zakoni in predpisi, ki se uporabljajo 
v obeh državah, pogodbenici omogočata različne oblike 
gospodarskih povezav med subjekti obeh držav in vse ovire pri 
sodelovanju premagujeta z medsebojnim dogovarjanjem. 

2. člen 

1. Pogodbenici si v skladu z načeli, opredeljenimi v Sporazumu 
o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO), 
priznavata obravnavo po načelu največjih ugodnosti za izdelke 
s poreklom z njunih ozemelj. To načelo se uporablja pri carinah 
in drugih dajatvah s podobnim učinkom, ki se zaračunavajo 
za izvoz, uvoz, in pri načinu plačila ter pri vseh predpisih in 
formalnostih v zvezi z izvozom in uvozom. 

2. Določbe prvega odstavka tega člena pa se ne uporabljajo za: 

a. ugodnosti, ki jih pogodbenici priznavata ali jih bosta 
priznavali kateri koli sosednji državi, da bi olajšali obmejni 
promet, in \ 

b. ugodnosti, ki jih pogodbenici priznavata ali jih bosta 
priznavali tretjim državam na podlagi sodelovanja v okviru 
carinske unije in/ali prostotrgovinskega območja in/ali 
sporazumov o regionalnem povezovanju, in 

c. ugodnosti, ki jih je ena ali druga pogodbenica dala ali jih 
utegne dati kateri koli državi v razvoju po Sporazumu o 
ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (STO) In 
drugih sporazumih. 

3. člen 

Pogodbenici si v obsegu svoje pristojnosti prizadevata zagotoviti 
stabilne razmere za razvoj trgovinskega in gospodarskega 
sodelovanja med državama s posebnim poudarkom na 
sodelovanju v gospodarstvu, industriji, na tehničnem in 
znanstveno-tehnološkem področju. 

4. člen 

Glede na razvoj trgovinskega in gospodarskega sodelovanja 
pogodbenici spodbujata medsebojno izmenjavo informacij, zlasti 
o svoji zakonodaji in gospodarskih programih, ter drugih informacij 
v vzajemnem interesu. 

5. člen 

1. Vsa plačila za blago med državama se opravljajo v prosto 
zamenljivi valuti v skladu z zakoni in predpisi, ki se uporabljajo 
v državah pogodbenic, in v skladu s cenami in standardnimi 
pogoji mednarodnega trga, razen če se stranke v trgovskem 
poslu ne dogovorijo drugače. 

2. Računi v okviru tega sporazuma se lahko poravnajo na kateri 
koli mednarodno sprejemljiv način v skladu z bančno prakso 
na podlagi medsebojnega dogovora med udeleženimi 
strankami in ob upoštevanju zakonov in predpisov 
pogodbenic. 

6. člen 

Medsebojna dobava blaga temelji na pogodbah, sklenjenih med 
fizičnimi in pravnimi osebami pogodbenic v skladu z veljavnimi 
zakoni in predpisi pogodbenic in običajno trgovsko prakso glede 
cen, kakovosti, dobave in plačilnih pogojev. 

7. člen 

Pri izvozu blaga z državnega ozemlja ene pogodbenice na 
državno ozemlje druge pogodbenice po dampinških ali 
subvencijskih cenah (In na način, ki vpliva na domačo proizvodnjo 
druge pogodbenice) lahko druga pogodbenica ukrepa v skladu z 
načeli in pravili, opredeljenimi v Sporazumu o ustanovitvi Svetovne 
trgovinske organizacije (STO). 

8. člen 

1. Pogodbenici v skladu z zakonodajo in predpisi svojih držav 
druga drugi zagotavljata pomoč pri organizaciji sejmov, 
specializiranih razstav in predstavitvenih dejavnosti. 

poročevalec, št. 108 34 13. november 2002 



2. Pogodbenici se strinjata, da v skladu z ustreznimi zakoni in 
predpisi, ki veljajo na ozemlju držav pogodbenic, oprostita 
plačila carin in drugih dajatev s podobnim učinkom uvoz: 

a. predstavitvenega gradiva, brezplačnih vzorcev s 
poreklom iz države druge pogodbenice in predmetov, 
pridobljenih v državi druge pogodbenice na tekmovanjih, 
razstavah in drugih prireditvah, in 

b. blaga in opreme za sejme in razstave, ki nista namenjena 
prodaji. 

9. člen 

1. Za uresničevanje ciljev tega sporazuma se pogodbenici 
dogovorita o ustanovitvi mešane komisije, ki jo sestavljajo 
predstavniki obeh držav. 

2. Mešana komisija se sestaja enkrat letno ali po potrebi na 
zahtevo ene ali druge pogodbenice izmenično v državi ene 
ali druge pogodbenice. 

3. Mešana komisija glede pospeševanja in razširitve 
trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med državama 
zlasti, a ne izključno: 

a. proučuje načine in sredstva za spodbujanje in razvoj 
trgovinskega in gospodarskega sodelovanja med 
državama; 

b. pregleduje napredek pri izvajanju sporazumov, dogovorov 
in drugih pogodb, sklenjenih med državama na področju 
trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, in priporoča 
rešitve za težave, ki utegnejo nastati pri izvajanju takih 
pogodb; 

c. opredeljuje področja, ki prispevajo k razvoju trgovinskega 
in gospodarskega oodelovanja, In daje priporočila 
pristojnim organom obeh držav; 

d. ugotavlja težave, ki ovirajo dvostransko trgovinsko in 
gospodarsko sodelovanje, ter priporoča ukrepe za njihovo 
rešitev. 

4. Mešana komisija lahko sprejme svoj poslovnik. 

10. člen 

Ta sporazum ne vpliva na druge mednarodne sporazume, ki sta 
jih pogodbenici sklenili in uveljavili. 

11. člen 

Spori med pogodbenicama glede razlage in/ali izvajanja tega 
sporazuma se rešujejo s posvetovanji ali pogajanji po diplomatski 
poti. 

12. člen 

1. Pogodbenici lahko spremenita katero koli določbo tega 
sporazuma. Take spremembe se odobrijo v skladu s prvim 
odstavkom 13. člena. 

2. Sprememba ali odpoved tega sporazuma na noben način ne 
vpliva na izpolnjevanje pogodb, sklenjenih med gospodarskimi 
subjekti obeh držav med njegovo veljavnostjo. 

13. člen 

1. Ta sporazum začne veljati trideseti dan po datumu prejema 
zadnje od not, s katerima se pogodbenici uradno obvestita, 
da so bile izpolnjene vse notranjepravne zahteve za začetek 
veljavnosti tega sporazuma. 

2. Sporazum velja eno leto in se samodejno podaljšuje za 
zaporedna enoletna obdobja, razen če ga ena od pogodbenic 
pisno ne odpove po diplomatski poti s trimesečnim odpovednim 
rokom pred potekom njegove veljavnosti. 

Sestavljeno v Kišinevu dne 11. julija 2002 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, moldovskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Ob razlikah v razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Republike Moldove 

dr.Tea Petrin l.r. Štefan Odagiu l.r. 

3. člen 4. člen 

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

Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove sta 11. julija 2002 
v Kišinevu v Republiki Moldovi podpisala ministrica za 
gospodarstvo Republike Slovenije dr. Tea Petin, z moldovske strani 
pa prvi namestnik predsednika Vlade Republike Moldove in min- 
ister za gospodarstvo g. Štefan Odagiu. Pri omenjenem 
sporazumu gre za tipski osnutek, pobudo za njegovo sklenitev 
pa je skupaj z osnutkom sporazuma in seznamom držav, katerim 
namerava Republika Slovenija predlagati sklenitev tovrstnega 
sporazuma, sprejela Vlada Republike Slovenije dne 7. maja 1998 
s sklepom št. 333-02/98-1 (B), na tem seznamu je bila navedena 
tudi Moldova. Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za 
mednarodne odnose je omenjeno pobudo obravnaval na svoji 55. 
seji, ki je bila 1. julija 1998. 

Vsebina sporazuma obsega spodbuditev in pospeševanje razvoja 
gospodarskega sodelovanja med državama, in sicer si skladno 
z načeli svetovne trgovinske organizacije (STO) pogodbenici 
priznavata načelo največjih ugodnosti za izdelke, ki izvirajo iz 
njunih ozemelj; prizadevata si zagotoviti trdne pogoje za razvoj 
trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, s posebnim 
poudarkom na sodelovanju v gospodarstvu, industriji, na 
tehničnem in znanstveno-tehnološkem področju; pogodbenici 

spodbujata izmenjavo medsebojnih informacij s področja 
gospodarske zakonodaje svojih držav; zavezujeta se, da se bodo 
plačila za blago opravljala v prosto zamenljivi valuti, računi pa 
poravnali na kateri koli mednarodno sprejemljiv način (skladno z 
bančno prakso tema podlagi medsebojnega odgovora); v primeru 
izvoza blaga po dampinških ali subvencijskih cenah bosta ukrepali 
v skladu z načeli in pravili STO; zagotavljata si pomoč pri 
organizaciji sejmov, razstav ter drugih predstavitvenih dejavnosti, 
ter se oprostita plačila carin in drugih uvoznih dajatev pri uvozu 
predstavitvenega gradiva, vzorcev, blaga ter opreme, ki ni 
namenjeno prodaji; z namenom pospeševanja in razširitve 
trgovinskega in gospodarskega sodelovanja pa pogodbenici 
ustanavljata skupno komisijo. 

Sporazum velja eno leto in se samodejno podaljšuje za zaporedna 
enoletna obdobja. 

Ratifikacija sporazuma ne narekuje izdaje novih ali spremembe 
veljavnih predpisov 

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih 
sredstev. 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

Ministrstvo za gospodarstvo 
Področje ekonomskih odnosov s tujino 

IZJAVA O SKLADNOSTI 

SPORAZUMA O TRGOVINSKEM IN GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MOLDOVE 

1. Naslov predloga gradiva: 

Sporazum o trgovinskem in gospodarskem sodelovanju med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Moldove 

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: 

/ 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

/ 

5. Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino 

/ 

6. Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk 

Sporazum je preveden v angleški in moldovski jezik. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare. TAIEX, 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD, Univerza....) 

/ 

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

•» Sporazum ni povezan s pravnim redom ES 

dr.Tea Petrin, l.r. 
MINISTRICA 
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E IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGU PRORAČUNA REPUBLIKE 

SLOVENIJE ZA LETO 2004 (DP2004) 

- EPA 656 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

DRŽAVNI ZBOR 

Odbnr m.,finance in monetarni) politiko 

Številka: 411-01/2-73/1 EPA 656-III 
Ljubljana, 5. 11. 2002 

Na podlagi 158. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor 
Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko kot matično 
delovno telo naslednje 

Poročilo 

k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2004 (DP2004) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za finance in monetarno politiko je na 
30. seji, dne 29. 10. 2002, kot matično delovno telo obravnaval predlog proračuna 
Republike Slovenije za leto 2004, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Odboru so bila posredovana mnenja naslednjih zainteresiranih delovnih teles k 
predlogu proračuna: 

- Odbora za obrambo z dne 17. 10. 2002, 
- Mandatno-volilne komisije z dne 17.10. 2002, 
- Odbora za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide z dne 21. 10. 

2002, 
- Komisije za nadzor nad delom obveščevalno-vamostnih služb z dne 21. 10. 

2002, 
- Komisije za narodni skupnosti z dne 17.10. 2002, 
- Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano z dne 23.10. 2002, 
- Odbora za gospodarstvo z dne 23.10. 2002, 
- Odbora za infrastrukturo in okolje z dne 23.10. 2002, 
- Odbora za zunanjo politiko z dne 24. 10. 2002, 
- Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in šport z dne 24. 10. 2002, 
- Odbora za notranjo politiko z dne 24.10. 2002, 
- Komisije za evropske zadeve z dne 23.10. 2002, ter 
- Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu z dne 25. 10. 2002,. 

Odboru je bilo posredovanih 71 vloženih amandmajev poslancev In poslanskih 
skupin in 3 amandmaji Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu In po svetu 
k obravnavanemu predlogu proračuna. 

Ostala zainteresirana delovna telesa niso oblikovala svojih amandmajev, sprejela pa 
so posamezna stališča in sklepe. Ob tem se sprejeti sklepi Mandatno-volilne 
komisije, Komisije za narodni skupnosti in Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano nanašajo na predloge Vladi Republike Slovenije pri pripravi 
dopolnjenega predloga državnega proračuna, sprejeta sklepa Odbora za kulturo, 
šolstvo, mladino, znanost in šport pa se nanašata na predlog matičnemu 
delovnemu telesu, da skupaj z vlado pri pripravi dopolnjenega predloga državnega 
proračuna zagotovi dodatna sredstva za posamezne, v sklepih izpostavljene 
namene. 
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l IEL0VNA TELESI 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

V uvodni predstavitvi je minister za finance, prisoten na seji odbora, predstavil 
osnovna izhodišča za pripravo obravnavanega predloga proračuna. Ob tem je 
poudaril, da je vlada pri pripravi predloga državnega proračuna za leto 2004 kot tudi 
predloga sprememb državnega proračuna za leto 2003 izhajala iz osnovnih in 
najpomembnejših prioritet slovenske države, tako na področju vključevanja v 
mednarodne integracije (v EU in NATO) kot tudi na tistih področjih, ki so ključnega 
pomena za hitrejšo gospodarsko rast, za večjo konkurenčnost in učinkovitost 
slovenskega gospodarstva, kot končno tudi za višji življenjski standard vseh 
slovenskih državljanov. Vlada je v letošnjem letu tudi na osnovi lanskoletnih razprav 
v državnem zboru oziroma številnih opozoril poslancev izhajala iz restriktivnejšega 
pristopa in tako vztrajala na čimbolj restriktivnih ocenah, tako glede gospodarske 
rasti kot tudi javnofinančnih prihodkov in odhodkov, da bi se na ta način v čimvečji 
meri izognili morebitnim nadaljnjim popravkom oziroma spremembam proračuna. 
Tovrstne spremembe in popravki v smislu tekočega upravljanja s proračunom sp 
namreč predmet številnih kritik in včasih tudi slabega razumevanja upravljanja 
proračuna. 

Vlada je v relativno zelo kratkem času na osnovi novih ocen gospodarskih rasti v 
EU, v ZDA, na Japonskem in tudi v Sloveniji, ki so jih objavili Mednarodni denarni 
sklad pa tudi ostale institucije, popravila oceno gospodarske rasti in osnovnih 
parametrov, ki vplivajo na javnofinančne vire in v tem smislu predeterminirajo 
javnofinančne izdatke. Nove ocene so bile izdelane po posvetovanju tako z Banko 
Slovenije kot tudi z Uradom RS za makroekonomske analize in razvoj in tudi 
naknadne ocene obeh institucij izkazujejo, da so te ocene relativno realne. Tudi 
sicer vlada z njima redno sodeluje pri spremljanju dogajanja v gospodarstvu oziroma 
na področju najpomembnejših makroekonomskih agregatov, da je upravljanje s 
proračunom čimbolj učinkovito. 

Javnofinančni razrez za leto 2004 izkazuje padec javnofinančnih odhodkov v 
primerjavi z BDP z 44,2 % na 43,6 %, kar predstavlja prilagoditev realnim virom, 
katerih delež v BDP se z 43,6 % znižuje na 42,7 %. Javnofinančni deficit se tako v 
letu 2004 v primerjavi z načrtovanim v letu 2003 znižuje. Eden pomembnih ciljev 
politike javnih financ je ravno postopno zmanjševanje javnofinančnega deficifita in 
zlasti neto in novega zadolževanja, seveda v danih razmerah, tako da bi se javni 
dolg, merjen v deležu BDP, v prihodnjem obdobju zniževal. Pravzaprav je to tudi 
eden od pomembnih ciljev, ki jih omenja proračunski memorandum, povezan pa je s 

prilagajanjem odhodkov države razpoložljivim prihodkom in iskanju tistega 
primanjkljaja oziroma deficita, ki ustreza ti. cikličnemu primanjkljaju in zmanjševanju 
t. i. strukturnega primanjkljaja, kot se izračunava v EU in je trenutno bistveno višji kot 
v Sloveniji. 
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[ IEL0VNA TELES/ \ 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

Minister je opozoril tudi na ocene mednarodnih institucij, ki napovedujejo izboljšanje 
gospodarske situacije. V določenem delu se v letošnjem letu v nekaterih državah 
gospodarska situacija že izboljšuje, pričakovati pa je, da bo v naslednjem letu še 
boljša, kar bo vplivalo tudi na izboljšanje javnofinančne situacije. Opozoril je tudi na 
pomembno dejstvo, da je proračun za leto 2004 prvi evropski proračun, kar je vlada 
skušala ustrezno upoštevati pri njegovi pripravi, tako na prihodkovni kot odhodkovni 
strani. Na osnovi sicer omejenih informacij in trenutno poznanih dejstev, zlasti v 
zvezi z globalom, se je izkazalo, da načrtovanje ustreza kontekstu siceršnje že 
potrjene zaveze Evropske komisije. Z vidika neto finančne pozicije namreč nobena 
država ne bo v slabšem položaju, kot je bila pred vstopom v EU, kar pomeni, da bo 
neto finančna pozicija vsaj na nivoju predpristopne pomoči. Takšno izhodišče je 
upoštevala tudi vlada, ob tem pa je treba v nadaljnjih pogajanjih z EU oziroma 
Evropsko komisijo argumentirati specifični položaj Slovenije glede na ostale 
kandidatke. Slovenija je namreč gospodarsko bistveno bolj razvita od ostalih 
kandidatk, vendar manj od držav članic EU, to pa pomeni, da ne bo v istem položaju 
kot nekatere druge članice, ki so vstopile v EU (Portugalska, Irska, Grčij), kar je 
treba posebej upoštevati. Dejstvo, ki ga je treba upoštevati, pa je tudi, da se je 
Slovenija bolj aktivno kot ostale države kandidatke prilagajala na izdatkovni strani 
proračuna pri oblikovanju in sprejemanju posameznih politik. Pri politiki na področju 
kmetijstva in regionalnega razvoja kot tudi na ostalih področjih, povezanih s 
strukturnimi skladi, je vlada skušala v največji možni meri predvideti bodoče 
strukture, ki bodo nastale po sklenitvi pogajanj z EU. Zlasti v tistem delu, ki zadeva 
izplačila iz strukturnih skladov, je zelo pomembno, da bo obstoječi obseg sredstev 
temu približno ustrezal. Samo večji ali vsaj enak obseg sredstev z vidika strukturnih 
premikov ne bo povzročil pritiska na ostale dele proračuna in potrebne velike 
prerazporeditve znotraj proračuna, zlasti na njegovi aktivni strani. To vprašanje je 
izjemnega pomena, da bo ob spremembah proračuna za leto 2004, ko bodo 
evropska sredstva že detajlno načrtovana, tovrstnih razlik in potrebnih prilagoditev 
čim manj. Seveda pa je naša naloga zagotoviti čimvečji del pavšalnih izplačil od EU 
za morebitno kompenzacijo dodatnih stroškov (povezanih s Schengensko mejo, 
članarinami ipd.). Ob upoštevanju vseh teh dejavnikov, ki jih je vlada trenutno lahko 
ocenila, je bila priprava proračunskega predloga za leto 2004 še posebej zahtevna 
in tudi odgovorna. 

Tudi s tega vidika je dvoletni proračun dobra rešitev, ki omogoča vnaprejšnje 
načrtovanje globalnega razreza, pri čemer so proračunski uporabniki soočeni z 
realnostjo, ki bo sledila v prihodnjem obdobju. S spremembo proračuna je mogoče 
zagotoviti njegovo ustrezno strukturno spremembo, zasledovati pa je potrebno 
zastavljene prioritete, ki so ključnega pomena za konkurenčno vključitev Slovenije v 
EU. 

V zvezi z vloženimi amandmaji k proračunskemu predlogu je minister poudaril, da 
bo vlada zaradi nujnega upoštevanja vseh prioritet težko podprla posamezne 
amandmaje, ki posegajo v te prioritete in pomenijo posamezne prerazporeditve. 
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Tako vloženi amandmaji kot tudi razprave na delovnih teles pa ponujajo priložnost 
za ponovno preverbo notranjih prioritet pri posameznih proračunskih uporabnikih in 
njihov tehten razmislek glede vodenja politik v okviru posameznih segmentov. Ob 
tem je opozoril na pripravljenost vlade, da pri pripravi dopolnjenega predloga 
državnega proračuna za leto 2004 v čimvečji meri, vendar v okvirih realnih 
možnosti, upošteva predloge, ki so v kontekstu programskih usmeritev, kot izhajajo 
iz proračunskega memoranduma, ter na ta način ustrezno dopolni oziroma še 
izboljša predlagani proračun. Na podalgi vloženih amandmajev bi bilo tako na 
nekaterih področjih potrebno narediti določene razporeditve sredstev, nedvomno na 
področju izobraževanja in kulture in še na nekaterih ostalih področjih. Vlada bo 
skušala v dopolnjenem predlogu proračuna tudi jasno argumentirati, zakaj se je 
odločila za prerazporeditev sredstev na posameznih področjih in kakšen je vpliv teh 
odločitev na ostale proračunske postavke ter tudi na splošno javnofinančno sliko. 

V splošni razpravi o obravnavanem proračunskem predlogu so člani odbora največ 
pozornosti namenili izhodiščem za pripravo proračunskega predloga. Ob tem so bila 
izražena različna stališča, med njimi tudi, da je ocena gospodarske rasti 
preoptimistična in zelo negotova, ocena prihodkov pa nerealna. Pretirani optimizem 
bi morala nadomestiti previdnost in varčnost. Zmanjšanje prihodkov, predvsem 
zaradi nižjega deleža DDV (v primerjavi z letom 2001), bo, kot izhaja iz programa 
prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2003 in 2004, 
marsikdaj kompenzirano s prodajo državnega premoženja oziroma posameznih 
deležev, pri čemer je predlagani program ohlapen in pomanjkljiv z vidika obveznih 
sestavin, kot jih zahteva zakon o javnih financah. V programu ni zaslediti ciljev 
prodaje po posameznih projektih oziroma konkretnega namena prodaje premoženja 
oziroma deležev, razen nadomeščanja izpada prihodkov in zagotovitve dodatnih 
proračunskih sredstev za pokritje raznovrstnih želja, kot npr. izhajajo tudi iz vloženih 
amandmajev. Izraženo je bilo mnenje, da so tako ocena gospodarske rasti kot 
načrtovani proračunski prihodki, načrtovani prihodki iz naslova davkov ter 
načrtovani prihodki iz naslova prodaje državnega premoženja nerealni in 
preoptimistični ter ne vodijo v trezno oceno situacije. V razpravi o izhodiščih 
predloženega proračuna je bila podana tudi splošna ugotovitev, da je v negotovi 
gospodarski situaciji tako v Sloveniji kot tudi v drugih državah težko določiti 
natančno oceno gospodarske rasti in na njeni osnovi primeren obseg proračunskih 
odhodkov. Ob spremembah proračuna za leto 2004 bo marsikatera optimistična 
napoved glede sprememb v strukturi proračunske porabe splahnela. Jasno stališče 
glede ocenjene gospodarske rasti bi morala podati tudi Banka Slovenije, saj morata 
biti fiskalna in monetarna politika komplementarni. Izraženo je bilo mnenje, da 
načrtovana proračunska poraba ob negotovih in preoptimistično načrtovanih 
proračunskih virih kot tudi preoptimistična ocena gospodarkse rasti vodijo k 
povečanju javnega dolga. Podana je bila ocena o negativnem trendu zadolževanja 
države, pri čemer je dolg v primerjavi z dolgom držav članic EU relativno nizek, 
vendar je v Sloveniji nastajal nekaj let, v EU pa nekaj desetletij. Izraženo je bilo 
mnenje, da bi se morala gospodarska rast namesto z zadolževanjem oziroma 
nerealnim načrtovanjem krepiti z večjo konkurenčnostjo gospodarstva, z dvigom 
produktivnosti ipd., predlagani proračun pa predvideva spodbujanje slovenskih 
investicij v tujini, kar bo imelo negativne posledice za domače gospodarstvo. 

V tem delu razprave je minister za finance opozoril na nekatere protiargumente, ki 
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po njegovem mnenju pričajo o nerealnih osnovah za navedena stališča in ocene. 
Tako podana ocena glede znižanja prihodkov iz naslova DDV ni pravilna, saj gre za 
primerjavo 12 mesecev proračunskega leta 2001 z enajstmesečnim proračunskim 
obdobjem oziroma ocenjeno realizacijo prihodkov iz naslova DDV v letu 2002 v 
višini 425 mlrd tolarjev, ki v seštevku z januarsko realizacijo znaša 480 mlrd tolarjev, 
to pa izkazuje 9,5-odstotno nominalno rast prihodkov iz naslova DDV. Minister je 
opozoril na dejstvo, da je letošnje proračunsko leto relativno dobro, pri čemer smo 
za rešitev problemov, ki so se v zvezi z neplačanimi računi nakopičili v letu 2000, 
potrebovali leto in pol, ob relativno slabi gospodarski rasti, ki pa je vseskozi 
bistveno presegala rast v EU oziroma v državah, ki so naše najpomembnejše 
zunanjetrgovinske partnerice. Leto 2002 pa je tudi izjemno, saj je v tem letu izkazan 
izravnalni deficit, pri čemer gre za dolg, ki je nastal v preteklih letih in se v letošnjem 
letu samo izkazuje. Že opravljene ali pa načrtovane privatizacije v nobenem primeru 
niso posebej upoštevane v kalkulacijah za pokritje proračunskega primanjkljaja. V 
letu 2003 se zaradi zmanjšanja javnega dolga načrtujejo nižnji stroški njegovega 
servisiranja. Gre torej za sproščanje proračuna za razvojne namene, kar je tudi 
jasno dokazljivo. Zaradi obvladovanja dolga, tako domačega kot v tujini, se je po 
ugotovitvah vseh mednarodnih institucij rating kreditne sposobnosti in zadolženosti 
v Sloveniji izboljšal, kar torej ne priča o negativnem trendu zadolževanja. Izkazani 
dolg tudi ni posledica nastalega dolga v destletnem obdobju. Le tretjina dolga izvira 
iz naslova proračunskega zadolževanja, ostalo je dolg iz naslova sukcesije, ki je 
nastajal 45 let, ter iz naslova sanacije nekaterih velikih podjetij, ki so bila povezana 
z jugoslovanskim trgom, pri čemer gre pravzaprav za posledice razvojnih napak iz 
preteklosti, ki smo jih sanirali s konsenzom vseh političnih strank. Minister je 
opozoril tudi na t. i. "zlato fiskalno pravilo", da novo zadolževanje oziroma deficit ne 
sme biti večji od investicij. Za leto 2004 to razmerje izkazuje 162 mlrd tolarjev 
investicij v primerjavi z 68 mlrd tolarjev zadolževanja, pri tem pa delež zadolževanja 
v BDP pada. 

Spodbujanje investicij slovenskih podjetij v tujini je povezano z dejstvom, da je v 
proračunu predvidena ustanovitev t. i. Investicijskega sklada za jugovzhodne trge pri 
uporabniku Ministrstvo za gospodarstvo, ustanovitev tega sklada pa v preteklih letih 
ni bila realizirana. Za pomoč slovenski industriji ministrstvo pospešeno pripravlja 
predloge sprememb na tem področju, pri čemer bo skušalo v Računu finančnih 
teijatev in naložb zagotoviti dodatna sredstva za prestrukturiranje podjetij v težavah. 
Vlada bo skušala za financiranje tega namena zagotoviti še dodatne vire. Minister je 
opozoril tudi na zelo pomembno sistemsko spremembo, ki jo prinaša predlagana 
novela zakona o davku od dobička pravnih oseb, ki uvaja eno najpomembnejših 
novosti, to pa je, da z davčnimi olajšavami nikakor ne bomo več spodbujali naložbe 
slovenskih podjetij v tujini, ampak naložbe doma. V Sloveniji imamo relativno visok 
obseg investiranja, k čemur je prispeval tudi veljavni zakon o davku od dobička 
pravnih oseb. Problematični sta predvsem struktura investiranja in njegova 
geografska razporeditev. Predložena novela zakona bo zato že v prihodnjem letu 
zagotovila nove pogoje za dodatno spodbujanje domačih investicij oziroma za 
investiranje v produkcijske faktorje, ki dodatno pospešujejo gospodarsko rast. 

Po ministrovem mnenju bi morala biti v razpravi izražena skrb za gospodarsko rast, 
deficit in dolg upoštevana tudi v okvirih razprav o posameznih izdatkih in ob pritiskih 
za njihovo povečevanje, oziroma pri skupnem prizadevanju za ohranitev bistva 
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obravnavanega proračunskega predloga, ki se izkazuje v nižji rasti izdatkov od rasti 
BDP in tudi seveda relativno zelo realni oceni davčnih kot tudi celotnih 
javnofinančnih prihodkov (predvidena realna rast davčnih prihodkov v letu 2004 je 
2-odstotna, celotna rast javnofinančnih prihodkov pa 2,5-odstotna). Tako očitiki 
vladi, da na tem področju ni bila konzervativna, niso upravičeni. Tudi sicer je vlada 
takoj, ko se je spremenila ocene gospodarske rasti, to upoštevala. 

V zvezi s predlaganim programom prodaje državnega finančnega in stvarnega 
premoženja za leti 2003 in 2004, ki ga bo sicer odbor kot matično delovno telo 
vsebinsko obravnaval na eni svojih prihodnjih sej, je minister poudaril, da je 
predlagani program bistveno manj ambiciozen od prejšnjih programov in odraža 
pravzaprav namero države, da v relativno negotovih pogojih, ko povpraševanje ni 
nujno dovolj veliko, ravna previdno, tako glede razpolaganja s premoženjem kot tudi 
glede njegove prodaje. V seznam kapitalskih naložb države za prodajo pa je 
nesprejemljivo in škodljivo zapisati absolutno zavezo za prodajo posameznih 
deležev za vsako ceno. Program vladi tako le omogoča realizacijo prodaje, če bodo 
zanjo obstajali ustrezni pogoji. Ob izraženi kritiki glede spornih oziroma pomanjkljivih 
obrazložitev posameznih kapitalskih naložb, ki bodo predmet prodaje, s strani 
posameznih ministrstev, pa lahko posamezna ministrstva v nadaljnji obravnavi 
predloženega programa dodatno obrazložijo posamezne projekte. 

Ob v razpravi izraženem stališču, da se ocene gospodarske rasti ob začetnih 
preoptimisičnih napovedih vsako leto (tudi polletno) dejansko znižujejo, je direktor 
Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, prisoten na seji odbora, poudaril, 
da gre v bistvu za zniževanje vseh ocen, tako Urada in Banke Slovenije kot tudi 
vseh mednarodnih prognostičnih institucij, in to za vsa svetovna gospodarstva. 
Zniževanje ocen torej ni posledica namernega optimizma ocenjevalcev. Urad je 
pripravil statistično analizo uspešnosti ocen, ki izkazuje povprečno absolutno 
napako pri slovenski oceni gospodarske rasti in je povsem primerljiva z napakami 
pri napovedih držav članic EU, ki so v povprečju na ravni 0,80 odstotne točke za 
tekoče leto in 1,09 odstotne točke za prihodnje leto. Tako slovenski parlament pri 
odločanju razpolaga z ocenami, ki so po kakovosti povsem primerljive z ocenami, s 
katerimi razpolagajo ostali evropski parlamenti ali pa vlade pri odločanju o svojih 
politikah. Poudarjeno je bilo tudi, da to sicer v povprečju ni majhna napaka, vendar 
je napake pri ocenah treba pričakovati in tekoče spremljati gospodarska gibanja ter 
temu med letom sprotno prilagajati politiko, npr. z rebalansom sprejetega proračuna. 

Ob tem je bilo v odboru izraženo mnenje, da je spoštovanje načela fleksibilnosti 
bistvenega pomena pri sprejemanju proračuna. Pri tem naj bi imel proračun dovolj 
vgrajenih varovalk, da se bo v sedanjih negotovih razmerah med letom prilagajal 
potrebnim spremembam. Pomembno je tudi dejstvo, da je vlada pri pripravi 
proračunskega predloga upoštevala nižjo stopnjo gospodarske rasti od ocene, ki jo 
je podal Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, kar predstavlja določeno 
varovalko, upoštevala pa je tudi nižjo stopnjo povečanja prihodkov in odhodkov od 
predvidene rasti BDP, kar predstavlja določen napredek. 

člani odbora so pozornost namenili tudi posebnemu delu proračuna, ki ga 
sestavljajo finančni načrti neposrednih proračunskih uporabnikov. Ob tem je bilo 
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poudarjeno, da so bile ob predstavitvi proračunskega predloga na seji državnega 
zbora jasno izpostavljene nekatere prioritete oziroma temeljna področja porabe v 
obravnavanem proračunskem predlogu, zaradi nejasnosti glede nominalnih in 
relativnih rasti pa je težko ugotoviti, kje so politični trendi oziroma strukturne 
spremembe dejansko zaznavni. Zato predloženi proračun v večjem delu predstavlja 
indeksacijo predhodnih proračunov z manjšimi popravki, kar ni mogoče opredeliti kot 
strukturno spremembo, ki bi odražala jasno politiko na področju pospeševanja 
oziroma vlaganja v tehnološki razvoj in znanje, v pospeševanje gospodarske rasti z 
dvigom produktivnosti, konkurenčnosti in izvozne sposobnosti gospodarstva. 
Opozorjeno je bilo tudi na slabost predloženega proračuna, da s strukturnega vidika 
ne odseva prioritet oziroma že sprejetih obveznosti. 

V razpravi je bilo izraženo tudi mnenje, da prodornost trenutno prioritetnih 
programov na področju izobraževanja in kulture ob upoštevanju predlaganih 
proračunskih izdatkov na tem področju ni zadostna. Predvsem področju kulture, ki je 
poleg jezika eno izmed zelo občutljivih področij, je treba pri vključitvi Slovenije v EU 
nameniti dodatno pozornost. Zato bi morala vlada v okviru dopolnjenega predloga 
državnega proračuna ob razporeditvi dodatnih sredstev prednostno obravnavati 
prav financiranje teh namenov. Naslednje področje, ki ga predlagani proračun ne 
upošteva v zadostni meri, je, kot je bilo poudarjeno v razpravi, predvideno 
povečanje obsega mednarodne dejavnosti državnega zbora ob vključevanju v EU. 
Opozorjeno je bilo tudi na nominalno nižji obseg proračunskih sredstev za 
financiranje potreb narodnih skupnosti kot v letošnjem letu, čemur bi vlada pri 
pripravi dopolnjenega predloga državnega proračuna morala nameniti ustrezno 
pozornost in zagotoviti potrebna dodatna sredstva za financiranje posameznih 
namenov. Konkretno je bilo opozorjeno tudi na potrebno povečanje sredstev na 
postavkah v okviru Ministrstva za gospodarstvo, na katerih so sredstva namenjena 
povečanju konkurenčnosti kot tudi prestrukturiranju podjetij v težavah v nekaterih 
panogah, kot so tekstilna, usnjarsko-predelovalna ipd.. Vlada sicer pripravlja 
poseben zakon za reševanje te problematike, ki bi ga morala čimprej predložiti v 
obravnavo državnemu zboru, da bi bil zakon sprejet hkrati s predlaganim 
proračunom in s tem zagotovljeno povečanje sredstev za te namene. 

Stopnje rasti posameznih postavk v obravnavanem proračunskem predlogu so višje 
kot v prejšnjih proračunih. Seveda je mogoče razpravljati o tem, ali je predvideni 
porast sredstev glede na nizke osnove v preteklih letih zadosten, vendar pa je 
razpravo treba usmeriti tudi k vprašanju, kje so glede na vključevanje v EU in na 
predvidena gospodarska gibanja tiste programske prioritete, kjer predlagani obseg 
oziroma porast sredstev ni zadosten. Posamezni predlogi izhajajo tudi iz razprav 
delovnih teles ter iz vloženih amandmajev k proračunskemu predlogu. Ob tem je bila 
v razpravi kot edina racionalna in konstruktivna pot za izboljšanje predloženega 
proračuna opredeljena izražena pripravljenost vlade, da te predloge prouči in jih, 
kolikor bo to mogoče, upošteva v dopolnjenem predlogu proračuna. 

V razpravi je bilo opozorjeno tudi na dejstvo, da se razlike med regijami kljub sprejeti 
strategiji o skladnem regionalnem razvoju ne zmanjšujejo, temveč ostajajo enake ali 
se celo povečujejo. Kljub predvidenemu znatnemu povečanju sredstev je to razvidno 
iz podatkov in na to dejstvo navsezadnje opozarja tudi Urad RS za makroekonomske 
analize in razvoj. Ob tem je minister za finance opozoril na izdelano analizo 
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sredstev, namenjenih za regionalni razvoj, ki jo je na zaprosilo Ministrstva za finance 
" pripravilo Ministrstvo za gospodarstvo, iz nje pa je razvidno, da so deleži sredstev 
takšni, kot so bili predvideni. 

V okviru splošne razprave je bilo tudi poudarjeno, da je sicer koristna, vendar pa je 
glavna naloga odbora opredelitev do vloženih amandmajev k predlaganemu 
proračunu. Nedvomno so mnogi od njih upravičeni, podpora posameznim 
amandmajem pa bi vodila v dodatno povečanje obsega proračuna, ki je že sedaj po 
mnenju nekaterih kritikov prevelik. Zniževanje sredstev na posameznih 
podprogramih oziroma postavkah, kot je predlagano z vloženimi amandmaji, bi lahko 
povzročilo notranjo nekonsistentnost in tudi določene težave, o katerih morda 
predlagatelji ob predlogih za povečanje sredstev za posamezne namene niti niso 
razmišljali, vprašanje pa je tudi, ali obstaja dejanska možnost za upoštevanje 
posameznih predlogov. S tega vidika je bilo izraženo mnenje, da bi bilo racionalneje 
amandmaje zavrniti, vladi pa predlagati, da pri pripravi dopolnjenega predloga 
proračuna upošteva razpravo na matičnem delovnem telesu, vložene amandmaje 
oziroma njihove posamezne dele ter mnenja in predloge delovnih teles, ki so 
obravnavala posamezna področja porabe. 

* * * 

Po zaključeni splošni razpravi o predlogu državnega proračuna za leto 2004 je 
odbor razpravljal in odločal o vloženih amandmajih k temu proračunskemu 
predlogu. Vlada amandmajev ne podpira, minister za finance pa je v splošni 
razpravi, kot je bilo že navedeno, poudaril, da jih bo vlada proučila in jih v 
dopolnjenem predlogu državnega proračuna upoštevala, v kolikor bo to mogoče 
znotraj realnih okvirov. 

V tem delu razprave odbor ob upoštevanju stališča vlade nI podprl nobenega od 
amandmajev poslancev, poslanskih skupin in Komisije za odnose s Slovenci v 
zamejstvu in po svetu. 

* * * 

Ob zaključku razprave je odbor ob upoštevanju stališč in mnenj v zvezi s 
predloženim proračunom kot tudi vloženimi amandmaji, izraženih v razpravi odbora, 
ter ob upoštevanju stališč in predlogov zainteresiranih delovnih teles ter sprejetih 
sklepov Mandatno-volilne komisije, Komisije za narodni skupnosti, Odbora za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost 
in šport, sprejel naslednji 

sklep: 

Vlada Republike Slovenije naj pri pripravi dopolnjenega predloga državnega 
proračuna za leto 2004 prouči In ustrezno upoiteva razprave, stališča In 
predloge delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije ter vložene 
amandmaje poslancev, poslanskih skupin In Komisije za odnose s Slovenci v 
zamejstvu In po svetu k predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2004, 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA FINANCE IN MONETARNO POLITIKO 

ter ob tem ponovno preveri motnost povečanja višine sredstev za namene, ki 
jih v sprejetih sklepih izpostavljajo delovna telesa državnega zbora. 

Svetovalka Državnega zbora Predsednik 
Mojca Marn Čepuran l.r. Ciril Pucko,l.r. 
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' NAROČILNICA 

I Ime in priimek:   

| Naslov:    

I Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

I Davčna številka:   

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:   

i 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 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolarjev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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