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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA 

DRŽAVNEGA ZOORA 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZB) 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. izredni seji, dne 25/ 
1-1996, ob obravnavi predloga zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju (ZPIZ-B) - tretja obravnava, na podlagi 173. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

1. Vlada Republike Slovenije naj v roku 60 dni pripravi 
podrobno predstavitev reforme pokojninskega sistema, ki jo 

pripravlja oziroma je potrebna. Hkrati naj predstavi tudi posle- 
dice za sedanje upokojence in bodoče upokojence. 

2. Državni zbor predlaga Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, naj predloži Državnemu zboru poročilo o učinkih 
spremembe 00 22. členu zakona o spremembah in dopolni- 
tvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki 
spreminja usklajevanje pokojnin po 160. členu osnovnega 
zakona, da bi lahko državni zbor sprejel potrebne ukrepe na 
tem področju. Poročilo se predloži Državnemu zboru do 15. 
julija 1996 za prvo polletje in oceno do konca leta. 

SKLEP 
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije (ZIP96) 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. izredni seji, dne 23/ 
1-1996, ob obravnavi predloga zakona o izvrševanju prora- 
čuna Republike Slovenije (ZIP96) - hitri postopek na pod- 
lagi 173. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slove- 
nije sprejel naslednji 

SKLEP 
Vlada Republike Slovenije naj v roku 45 dni pošlje Državnemu 
zboru podatke o številu zaposlenih, ki opravljajo računovod- 
ska dela pri posameznih proračunskih uporabnikih, o višini 
njihovih plač in morebitnih drugih benificijah, ki izhajajo iz 
delovnega razmerja. 

SKLEP IN DODATNI SKLEPI 
Državnega zbora ob obravnavi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 
1996 (DP 96) 

Državni zbor Republike Slovenije je na 38. izredni seji, dne 19/ 
1-1996, ob obravnavi predloga proračuna Republike Slove- 
nije za leto 1996 (DP 96), na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Ministrstvo za 
finance in poslance državnega zbora Janeza Kopača, Staneta 
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Frima in Alojzija Metelka, da po sprejemu proraćuna Repu- 
blike Slovenije za leto 1996 v skladu s sprejetimi amandmaji 
ter sprejetim predlogom za uskladitev državnega proračuna 
in ob sodelovanju Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve pripravijo končno redakcijo proračuna. 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel tudi naslednje 

DODATNE SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Repu- 
blike Slovenije, da predvideno povečanje sredstev na postavki 
6309 Sofinanciranje društev in drugih organizacij pri uporab- 
niku 1912 Uprava RS za zaščito in reševanje pretežno nameni 
za nabavo opreme za potrebe Gorske reševalne službe. ■ . ■ *■» f ' ■ ' f j.t I 

BELEŽKE 

2.Vlada Republike Slovenije naj v treh mesecih predloži 
Državnemu zboru Republike Slovenije v razpravo zakon o 
trošarini na tobačne izdelke, ki naj zagotovi sredstva za spon- 
zoriranje športnih organizacij in športnikov kot nadomestilo 
za sredstva, ki so jih te organizacije dobile od tobačne indu- 
strije v letu 1995 in da omogočimo slovenskim športnikom, da 
bodo lahko reklamirali zdravje. 

3. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike 
Slovenije čimprej predloži predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o poroštvih Republike Slovenije za 
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dol- 
gov, predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji in predlog normativnih 
rešitev, s katerimi bo zagotovila izvajanje 74. člena zakona o 
igrah na srečo (Uradni list RS, št. 27/95). 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 DAVKU OD 

DOBIČKA PRAVNIH OSEB (ZDDPO-B) 

-EPA 1369 - hitri postopek 

V skladu z 147. členom Poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije poslanka Breda Pečan in poslanec Janez 
Jug vlagava 

Predlog Zakona o spremembi Zakona o davku od dobička 
pravnih oseb 

S predloženim zakonom se preprečuje neenotnost prav- 
nih oseb pred zakonom, ko gre za obveznosti teh pravnih 
oseb do države. 

Državemu zboru na osnovi 201. člena Poslovnika predla- 
gava, da zakon obravnava na svoji seji v februarju 1996 in 
ga sprejme po hitrem postopku, kar bo omogočilo uvelja- 

vitev zakona še pred rokom, določenim za vlaganje zak- 
ljučnih računov in davčne napovedi pravnih oseb. S tem 
bo preprečeno, da bodo pravne osebe, ki davčnemu 
organu prijavljajo svojo davčno napoved kot skupinsko 
napoved, v neenakem položaju s pravnimi osebami, ki 
vlagajo posamično davčno bilanco. 

Na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles bova 
v skladu s 176. členom Poslovnika Državnega zbora kot 
predstavnika predlagatelja zastopala 

Breda Pečan, I. r. 
Janez Jug, I. r. 

Uvod 

^ OCENA STANJA 

Zakon o davku od dobička pravnih oseb je bil sprejet 22. 
decembra 1993 in je pričel veljati 15. januarja 1994,28. marca 
1995 pa je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah 
Zakona o davku od dobička pravnih oseb, ki se je uveljavil dan 
po objavi v Uradnem listu RS 7. 4.1995. Pri tem je obveljalo, 
da se vsa določila sprememb razen drugega odstavka 4. člena 
in 7. člena zakona izvajajo že pri obračunu davka od dobička 
pravnih oseb za leto 1994, rok za oddajo davčnega obračuna 
pa je bil podaljšan do 15. aprila 1995. 

V osnovnem besedilu zakona je dovoljeno, da lahko davčni 
zavezanec, ki je lastnik več kot 90% osnovnega kapitala dru- 
gega davčnega zavezanca, ugotavlja davčno obveznost na 
podlagi skupinskega davčnega izkaza. 

V istem členu je predvideno, kako si člani skupine delijo 
plačilo davčne obveznosti po pokritju izgube enega od članov 
skupine, medtem ko ta člen ne omenja možnosti prenosa 
izgube v naslednja davčna leta. 

Nasprotno pa je v 37. členu zakona podjetjem, ki sestavljajo 
skupinski davčni izkaz, izrecno prepovedano uporabiti mož- 
nost iz 3$. do 36. člena zakona, ki omogočajo posamičnim 
davčnim zavezancem z nepokrito izgubo zmanjševati davčno 
osnovo v nalednjih petih letih. 

Ocenjujemo, da ni nobene pravne osnove za tako različno 
obravnavo pravnih oseb, ki so posamični ali skupinski davčni 
zavezanci. Pri pregledovanju dokumentacije v zvezi s spreje- 
manjem prvotnega besedila zakona iz leta 1993 in tudi spre- 
memb in dopolnitev zakona, se ne da razbrati, kakšni razlogi 
so vodili predlagatelja, da je predlagal tako rešitev. 

Razlaga, da se lahko dogajajo zlorabe pri prijavljanju skupin- 
ske davčne bilance, namerno prikazovanje izgube pri eni od 
posameznih družb in podobno, nima prave osnove. Davčni 
organ ima na razpolago vse možnosti in mehanizme, da 
opravi poostren nadzor, zahteva revizijo in prepreči zlorabe. 
Razen tega so skupinske davčne bilance že zaradi zahtevnosti 
postopka in priprave same bilance v naši državi redke, tiste 
skupinske bilance, ki bi izkazovale negativen rezultat, pa so 
prej izjema kot pravilo. To davčnemu organu omogoča, da 
natančno preveri vsako skupinsko davčno bilanco, negativne 
pa še posebej. 

Prepoved zmanjševanja davčne osnove za naslednjih pet let 
samo zavezancem, ki davčnemu organu predložijo skupinski 
davčni izkaz, je prav gotovo grobo kršenje enakosti pravnih 
oseb pred zakonom in jo je potrebno odpraviti. 

NAČELA IN PREDLAGANE REŠITVE 

Predlagana sprememba zakona sledi načelu pravne varnosti 
in enakosti pravnih oseb pred zakonom, zato predlagamo 
črtanje spornega 37. člena Zakona o davku od dobička prav- 
nih oseb. 
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FINANČNE POSLEDICE ZA PRORAČUN REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Besedilo členov 

S sprejetjem zakona ne bodo nastale nove obveznosti za 
proračun Republike Slovenije. Na račun zmanjšanja davčnih 
osnov zaradi prenosa izgube iz preteklega leta se bo sicer 
zmanjšal priliv iz naslova davka od dobička pravnih oseb, 
vendar trenutno ni mogoče oceniti dejanskega znižanja, ker 
niso znane davčne bilance za leto 1995. Gotovo pa je, da bo to 
Znižanje minimalno in bo glede na trend višanja dohodkov 
proračuna iz tega naslova zanemarljiv, tako da bo dohodek 
proračuna iz tega naslova v letu 1996 realno višji kot v prete- 
klem letu. 

1. člen 

V Zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list RS št. 
72/93) se črta 37. člen. 

2. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
RS in se uporablja tudi za obračun davka od dobička pravnih 
oseb v letu 1995. 

OBRAZLOŽITEV 

Prvi člen predloga zakona predvideva črtanje 37. člena osnov- y drugem členu predloga je predvideno, da se spremembe 
nega besedila zakona o davku od dobička pravnih oseb (Ur. zakona uporabljajo že za davčne izkaze za leto 1995. 
list RS št. 72/93), s čimer se omogoči uporabo 34. do 36. člena 
tudi pravnim osebam, ki pripravijo skupinsko davčno bilanco. 

Besedilo členov, ki se spreminjajo 

37. člen 

Določbe od 34. do 36. člena se ne uporabljajo v primeru 
združitve davčnih zavezancev ter za obdavčevanje na podlagi 
skupinskega davčnega izkaza. 

BELEŽKE 

poročevalec, št. 4 6 



Predlog zakona o 

POROŠTVU REPUDLIKE SLOVENIJE ZA 

NAJETE KREDITE SLOVENSKIH 

ŽELEZNIC ZA ODPLAČILO ODVEZNOSTI 

IZ NASLOVA NAJETIH KREDITOV PRI 

EIR IN EDR (ZPNKSZ) 

- EPA 1370 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 178. seji dne 18. januarja 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O POROŠTVU REPUBLIKE SLO- 
VENIJE ZA NAJETE KREDITE SLOVENSKIH ŽELEZNIC ZA 
ODPLAČILO OBVEZNOSTI IZ NASLOVA NAJETIH KREDI- 
TOV PRI EIB IN EBR, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Glede na določila kreditnih pogodb, sklenjenih med Slo- 
venskimi železnicami, d.d., ter EBR in EIB v letih 1993 in 
1994, so Slovenske železnice, d.d. dolžne v letu 1996 
poravnati obresti v skupnem znesku 936,1 mio SIT. Ker 
sredstva za odplačilo teh obveznosti niso zagotovljena v 
proračunu Republike Slovenije za leto 1996. po navedenih 

kreditnih pogodbah pa poravnava obresti zapade v plačilo 
že v januarju 1996, je treba Slovenskim železnicam, d.d., 
zagotoviti poroštvo Republike Slovenije za odplačilo 
obveznosti iz kreditov, ki jih bodo najele pri bankah v 
obdobju od marca do septembra 1996 v višini 936,1 mio 
SIT. Z uveljavitvijo tega zakona ne bi bilo ogroženo redno 
plačevanje že nastalih obveznosti Slovenskih železnic d.d. 
do EBR in EIB. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovala: 

- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet in zveze. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

V letu 1996 zapadejo v plačilo obresti od kreditov EBR in EIB v 
višini 936,1 mio SIT. Te kredite so s poroštvom najele Sloven- 
ske železnice d. d. v letih 1993 in 1994, uporabljajo pa se za 
posodobitev in razvoj železniške infrastrukture. V skladu z 
Zakonom o načinu opravljanja in financiranja prometa na 
obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem 
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. I., 
št. 71/93) in določili posojilnih pogodb med Slovenskimi 
železnicami d. d. ter EBR in EIB je treba zagotoviti finančna 
sredstva za plačilo zapadlih obveznosti. Ker sredstva za 
odplačilo teh obveznosti niso zajeta v proračunu Republike 
Slovenije za leto 1996, bodo Slovenske železnice d. d. najele 
pri bankah kredite v navedeni višini. Po Zakonu o načinu 
opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški 
mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju jav- 
nega podjetja Slovenske železnice, je to edini način, ker 
druge, ki jih za financiranje vzdrževanja in razvoja železniške 
infrastrukture ter sofinanciranje železniških prometnih stori- 
tev predvideva 4. člen tega zakona, v tem primeru ni možno 
uporabiti. 

2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE ZAKONA 

Cilj predlaganega zakona je, da se zagotovi pridobitev poro- 
štva Republike Slovenije Slovenskim železnicam d. d. pri 
najemanju kreditov za plačilo obresti od že najetih kreditov v 
letih 1993 in 1994 pri EIB in EBR. Z uveljavitvijo tega zakona 
bo Slovenskim železnicam d. d. omogočena podpora pri 
sklepanju kreditnih pogodb in s tem zagotovljeni predvidena 
dinamika najemanja kreditov v letu 1996 in poravnavanje 
obveznosti v skupnem znesku 936,1 mio SIT po navedenih 
kreditnih pogodbah, ki zapadejo v plačilo že v januarju 1996. 
To bo omogočilo tudi neprekinjeno vlaganje sredstev v poso- 
dobitev in razvoj železniške infrastrukture. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagani zakon ne bo imel finančnih posledic za državni 
proračun. 

Besedilo členov 

1. člen 

Republika Slovenija daje poroštvo za odplačilo obveznosti iz 
kreditov, ki jih bodo Slovenske železnice d. d. najele pri 
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domačih bankah v obdobju od marca do septembra 1996 v 
višini 936,1 mio SIT s štiriletnim rokom odplačila z vključenim 
najmanj enoletnim odlogom plačila, vse šteto od prvega črpa- 
nja, ter z obrestmi v višini, ki ne presega temeljne obrestne 
mere, povečane za največ 9 odstotnih točk. 

Poroštvo se nanaša na kredite, ki jih bodo Slovenske želez- 
nice d. d. najele za plačilo obveznosti iz najetih kreditov po 
naslednjih kreditnih pogodbah: 

• EBR - A, London, pogodba št. 110, z dne 12. 4. 1994 v 
skupnem znesku USO 15.200.000,00; 
• EBR - B, London, pogodba št. 110, z dne 12. 4. 1994 v 
skupnem znesku DEM 60.300.000,00; 
• EIB - A, Luksemburg, pogodba št. 1.7023, z dne 13. 12. 
1993 v skupnem znesku ECU 38.000.000,00; 
• EIB - B, Luksemburg, pogodba št. 1.7024, z dne 13. 12. 
1993 v skupnem znesku ECU 9.000.000,00; 
• EIB - II, Luksemburg, pogodba št. 1.7359, z dne 11. 7.1994 
v skupnem znesku ECU 13.000.000,00. 

2. člen 

Sredstva za plačilo poroštva Republike Slovenije za obvezno- 
sti iz 1. člena tega zakona se zagotovijo v proračunu Repu- 
blike Slovenije. Poroštveno izjavo izda minister, pristojen za 
finance. 

V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznosti iz kredit- 
nih pogodb namesto Slovenskih železnic d. d., pridobi Repu- 
blika Slovenija v razmerju do SŽ d. d. pravico do regresiranja 
plačanih zneskov in vseh stroškov, ki so v zvezi s tem nastali. 

3. člen 

Republika Slovenija uresniči pravico do regresiranja z nalo- 
gom, ki ga izda minister, pristojen za finance, v breme sred- 
stev, ki so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije in so 
namenjena za subvencioniranje storitev javnega podjetja Slo- 
venske železnice d. d. Ljubljana. 

Ne glede na prejšnji odstavek ima Republika Slovenija do 
izteka kreditnih pogodb iz 1. člena tega zakona pravico izvesti 
regresiranje v breme kateregakoli vira sredstev ali prihodkov 
SZ d. d., ter zahtevati prenos sredstev iz posameznih virov v 
dobro proračuna Republike Slovenije. 

V roku 30 dni po podpisu poroštvene pogodbe iz 1. člena tega 
zakona skleneta ministrstvo, pristojno za finance in SŽ d. d. 
pogodbo, s katero podrobneje uredita medsebojna razmerja v 
zvezi z izvajanjem določb tega člena. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S predlaganim zakonom se zagotovi poroštvo Republike Slo- 
venije za najete kredite Slovenskih železnic d. d. za odplačilo 
obveznosti iz naslova najetih kreditov pri EIB in EBR. Kot že 
rečeno, v letu 1996 zapadejo v plačilo obresti od omenjenih 
kreditov v višini 936,1 mio SIT. Te kredite so s poroštvom 
najele Slovenske železnice d. d. v letih 1993 in 1994, uporab- 
ljajo pa se za posodobitev in razvoj železniške infrastrukture. 
V skladu z Zakonom o načinu opravljanja in financiranja 
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in 
lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske 
železnice in določili posojilnih pogodb med Slovenskimi 
železnicami d. d. ter EBR in EIB je treba zagotoviti finančna 
sredstva za plačilo zapadlih obveznosti. Glede na to, da sred- 
stva za odplačilo teh obveznosti niso zajeta v proračunu 
Republike Slovenije za leto 1996, bodo Slovenske železnice d. 

d., najele pri bankah kredite v navedeni višini, kar je edini 
način po Zakonu o načinu opravljanja in financiranja prometa 
na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem 
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur. /., 
št. 71/93), ki za financiranje vzdrževanja in razvoja železniške 
infrastrukture ter sofinanciranja železniških prometnih stori- 
tev predvideva v 4. členu tudi druge načine, ki pa jih v tem 
primeru ni možno uporabiti. 
Pridobitev poroštva Republike Slovenije pri najemanju kredi- 
tov pomeni tudi podporo najemniku kredita pri sklepanju 
kreditnih pogodb. 
Priložena sta plan odplačil obresti po pogodbah EBR in EIB 
za leto 1996 in Letno poročilo Slovenskih železnic za leto 
1994. 

SLOVENSKE ŽELEZNICE, d.d. 
LJUBLJANA, Kolodvorska 11 
Področje ekonomike 

PLAN ODPLAČIL OBRESTI PO POGODBAH EBRD IN EIB 
ZA LETO 199« 

Pogodba Datum 
zapadlosti 

Va Obresti v 
Va 

Obresti v 
SIT 

EBRD/A 110 

EBRD/B 110 

EIB/A 1.7023 

EIB/B 1.7024 

EIB/C 1.7359 

20. 03.1996 USD 
20. 09.1996 USD 

392.692,00 
463.178.00 

49.239.650,00 
58.077.890,00 

20.03.1996 DEM 1.557.629,00 139.828.360,00 
20.09.1996 DEM 1.828.337.00 164.129.810,00 

25. 05.1996 
25.11.1996 

ECU 
ECU 

947.842,00 156.839.400,00 
1.112.987.00 184.165.960,00 

25. 05. 1996 ECU 
25.11. 1996 ECU 

10. 01.1996 
10. 07.1996 

ECU 
ECU 

225.783,00 
259.366.00 

283.320,00 
342.687.00 

37.360.310,00 
42.917.290,00 

46.880.960,00 
56.704.420,00 

Skupaj 936.144.050,00 
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Predlog zakona o 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 VOLILNI 

KAMPANJI (ZVOLK-A) 

- EPA 1375 - hitri postopek 

Podpisana poslanca na podlagi 68. člena Ustave RS in 19. 
člena Zakona o poslancih (Uradni list RS št. 48/92) ter 
prvega odstavka 174. člena in 175. člena Poslovnika 
Državnega zbora RS (Uradni list RS, št.40/93 in 80/94) 
vlagava 

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O VOLILNI 
KAMPANJI, 
ki ga pošiljava v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega 
odstavka 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
predlagava, da Državni zbor obravnava in sprejme zakon 
po HITREM POSTOPKU. Svoj predlog glede postopka 
utemeljujeva z naslednjimi dejstvi: Najkasneje sredi 
novembra tega leta morajo biti izvedene volitve poslancev 
Državnega zbora, kar pomeni, da so se že začeli oziroma 

se začenjajo številni postopki v zvezi s temi volitvami, 
zlasti evidentiranje kandidatov v političnih strankah in 
zbiranje sredstev za izvedbo volilnih kampanj za posa- 
mezne liste. Tudi v interesu države in sistema parlamen- 
tarne demokracije pa je, da so pravila ravnanja v času pred 
in ob volitvah čim bolj dodelana in pravočasno v celoti 
znana. Zato sodiva, da sta obravnava in sprejem tega 
zakona po hitrem postopku utemeljena tudi z vidika 
izredne potrebe države in celo z vidika njene varnosti. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora RS Vam sporočava, da bova pri obravnavi 
predloga zakona na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovala oba predlagatelja zakona. 

Danica Simšič, I. r. 
Tone Peršak, I. r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o volilni kampanji je bil sprejet jeseni leta 1994 in je že 
veljal v času volilne kampanje in lokalnih volitev leta 1994. 
Izkazalo se je, da je zakon vsaj v določeni meri omejil vsaj 
nekatere možne politično škodljive postopke in izpade v času 
volilne kampanje, čeprav vse določbe niso bile v vseh prime- 
rih enako razumljene. Omogočil je več reda na področju 
plakatiranja in vsaj omejil tako imenovano »divje plakatira- 
nje« (kjerkoli in proti volji lastnikov objektov ali lastnikov 
panojev, namenjenih za plakatiranje) in v tej zvezi je bilo prav 
na osnovi tega zakona izrečenih tudi nekaj kazni za prekrške. 
Po drugi strani je zakon omejil tudi sklicevanje predvolilnih 
shodov v prostorih, ki po svoji naravi niso primerni za tovrstno 
shajanje in zagotovo je omejil tudi zlorabljanje drugovrstnih 
zbiranj in srečevanj državljanov za izvajanje volilne propa- 
gande. 

V času volilne kampanje za lokalne volitve leta 1994 je prišlo 
tudi v zvezi s prvim odstavkom 8. člena tega zakona do 
nesporazumov. Vse občine namreč niso razumele določbe 
prvega odstavka 8. člena tako, kot je nedvomno bilo mišljeno 
ob sprejemu zakona, da morajo občine vsem organizatorjem 
volilne kampanje, ki pravočasno to zahtevajo, nuditi enako- 

pravne (minimalne) možnosti za plakatiranje brezplačno. Na 
ta način občina omogoči tudi tistim organizatorjem volilne 
kampanje, ki razpolagajo z najmanj sredstvi, da s plakati 
posredujejo svoja sporočila volivcem v občini. Ta možnost 
lahko pomeni tudi samo prostor za tri plakate za vsakega od 
organizatorjev volilne kampanje, obenem pa občina lahko trži 
svoja možna druga plakatna mesta, s katerimi razpolaga, v 
skladu z drugim odstavkom 8. člena. Vse te ugotovitve pri- 
čajo, da je zakon potrebno dopolniti in tudi na ta način v čim 
večji možni meri onemogočiti vsaj del očitkov, ki jih javnost 
nemalokrat upravičena naslavlja »slovenski politiki«. 

Na osnovi zakona o volilni kampanji je bila že v dokajšnjl meri 
zagotovljena večja preglednost porabe sredstev za volilne 
kampanje posameznih list (zlasti strankarskih), kar je vsaj 
naknadno omogočilo tudi nekatera zanimiva odkritja poli- 
tične narave. Vendar se ne kaže slepiti, da dokajšnjega dela 
nd različne načine v ta namen porabljenih sredstev poročila o 
porabi sredstev niso zajela in v tem pogledu bo gotovo 
potrebno še veliko storiti in to ne samo v okviru tega zakona. 
Bistvena pomanjkljivost ureditve teh vprašanj pa je predvsem 
v tem, da volivci nimajo nikakršne možnosti, da bi že pred 
volitvami kaj vedeli o tem, kdo financira posamezne liste 
oziroma stranke oz., kdo (katera skupina znotraj družbe ali 
katero podjetje ipd.) je posebej zainteresiran za uspeh te ali 
one politične opcije. Ne glede na določene težave ob uresni- 
čevanju teh določb pa se je nedvomno že izkazalo, da je 
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zahteva zakona, da se vsa sredstva slehernega organizatorja 
volilne kampanje zberejo na posebnem namenskem računu in 
izplačujejo izključno s tega računa, izpričala svojo smisel- 
nost. 

2. CILJI IN PREDLAGANE REŠITVE ZAKONA 

Cilj predlaganega zakona je dopolniti veljavno besedilo 
zakona predvsem v dveh segmentih. Prvi se nanaša na prvi 
odstavek 8. člena, ki določa obveznost občine, da vsem orga- 
nizatorjem volilne kampanje zagotovi enakopravnost pri lep- 
ljenju in nameščanju plakatov na plakatnih mestih, ki jih sama 
določi. Nedvomno je bil ob sprejemanju veljavnega zakona 
namen zakonodajalca, da s tem določilom organizatorjem 
volilne kampanje omogoči vsaj minimalno brezplačno plakati- 
ranje. Vzporedno s to dolžnostjo občin jim je je namreč (na 
podlagi drugega odstavka 8. člena) posebej omogočeno tudi 
oddajanje dodatnih plakatnih mest pod posebnimi pogoji in 
proti plačilu. Kljub temu pa (2e v prejšnji točki opisane) 
okoliščine, v katerih je v nekaterih občinah potekala volilna 
kampanja leta 1994, nakazujejo potrebo po dopolnitvi zakona, 
ki bi jasno določila, da je občina dolžna zagotoviti plakatna 
mesta vsem organizatorjem volilne kampanje, ki to želijo, 
brezplačno, s tem pa tudi poenotila razumevanje tega dolo- 
čila v zvezi s plakatiranjem. Druga predlagana dopolnitev 
zakona o volilni kampanji izhaja iz načela transparentnosti in 
javnosti porabe sredstev, namenjenih za volilno kampanjo. 
Volivci imajo namreč pravico pravočasno (se pravi, še pred 
dnevom glasovanja) izvedeti, kdo in v kolikšni meri podpira 
posamezno listo. Predlog zakona zato predvideva novo 
obveznost organizatorja volilne kampanje, da v roku enajst 
dni pred glasovanjem posameznim državnim institucijam 
(Računskemu sodišču, Republiški volilni komisiji in Držav- 
nemu zboru RS) v obliki posebnega vmesnega zbirnega poro- 
čila posreduje podatke o višini dotlej zbranih sredstev za 
volilno kampanjo, v tem poročilu pa navede vse vire in 
poimensko tudi donatorje, ki so prispevali znesek, večji od (iz 
podatkov zavoda za statistiko izhajajoče) povprečne bruto 
plače v državi. Kopije poročil bi bili organizatorji volilne kam- 
panje dolžni predložiti tudi RTV Slovenija in najmanj dvema 
od osrednjih slovenskih javnih glasil. V kolikor organizator 
volilne kampanje te iz zakona izhajajoče obveznosti ne bi 
upošteval, bi ga bilo računsko sodišče dolžno pozvati, da v 
dodatnem roku petih dni (torej najkasneje šesti dan pred 
dnem glasovanja) to poročilo predloži naknadno. Ta institu- 
cija bi pripravila tudi seznam, ki bi vseboval podatke o tem, 
kateri organizatorji volilne kampanje so vmesna poročila 
oddali pravočasno ter kateri od njih poročil niso oddali ali so 
bila predložena poročila nepopolna. Predlog zakona vsebuje 
tudi določbo, ki računskemu sodišču v primeru, kadar bi bilo 
poročilo nepopolno, nalaga obveznost, da od organizatorja 
volilne kampanje (nemudoma) zahteva, da pomanjkljivosti 
odpravi v roku treh dni. Tretji dan pred dnem glasovanja pa bi 
bilo objavljeno sporočilo računskega sodišča za javnost o 
tem, kateri organizatorji volilne kampanje vmesnega poročila 
niso predložili in se niso odzvali niti pozivu za naknadno 
predložitev oziroma niso upoštevali zahteve računskega 
sodišča, da poročilo dopolnijo. 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA 
ZAKONA 

Sprejem zakona ne bi povzročil nikakršnih dodatnih obreme- 
nitev državnega proračuna, temveč bi zagotovil večjo pre- 
glednost porabe materialnih sredstev, ki jih organizatorji 
volilne kampanje namenijo za financiranje svojih predvolilnih 
aktivnosti. 

4. BESEDILO ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE 

8. člen 

»Lepljenje in nameščanje plakatov z volilno propagandnimi 
sporočili (v nadaljnjem besedilu: plakati) je dovoljeno na 

plakatnih mestih, ki jih določi občina. Občina mora zagotoviti 
vsem organizatorjem volilne kampanje enakopravnost pri lep- 
ljenju in nameščanju plakatov na teh plakatnih mestih. 

Občina lahko določi tudi dodatna plakatna mesta, ki so orga- 
nizatorjem volilne kampanje na razpolago le pod določenimi 
pogoji in proti plačilu. 

Občina mora najkasneje 60 dni pred dnevom glasovanja javno 
objaviti pogoje za pridobitev pravice do uporabe plakatnih 
mest iz prejšnjih dveh odstavkov.« 

Besedilo členov 
1. člen 

V 8. členu Zakona o volilni kampanji (Uradni list Republike 
Slovenije, št. 62/94) se v drugem stavku prvega odstavka za 
besedama »občina mora« doda beseda »brezplačno«. 

2. člen 

Za 18. členom se dodajo novi 18. a, 18. b, 18. c In 18. d člen, ki 
se glasijo: 

»18. a člen 

»Ena|stl dan pred dnevom glasovanja mora organizator 
volilne kampan|e predložiti državnemu zboru, računskemu 
sodišču In republiški volilni komisiji posebno vmesno zblmo 
poročilo o višini dotlej zbranih sredstev za volilno kampanjo, 
vključno z navedbo vseh virov teh sredstev In poimensko 
navedbo donatorjev, pravnih in fizičnih oseb, katerih 
skupna višina prispevkov presega višino povprečne bruto 
plače v Republiki Sloveniji po zadnjih podatkih Zavoda 
Republike Slovenije za statistiko. 

Če Je politična stranka ali drug organizator volilne kampanje 
na posebni račun Iz 18. člena tega zakona prenesla tudi 
sredstva s katerega od svojih drugih računov, mora v poro- 
čilu iz prejšnjega odstavka tega člena navesti tudi vse vire 
sredstev, zbranih v letu dni pred tem na računu, s katerega 
so bila sredstva prenešena na posebni račun. 

Organizator volilne kampanje Je dolžan kopijo poročila pred- 
ložiti tudi RTV Slovenija in najmanj dvema od oarednjlh 
Javnih glasil v Republiki Sloveniji. 

18. b člen 

Če organizator volilne kampanje enajsti dan pred dnevom 
glasovanja ne predloži poročila Iz prejšnjega člena, ga 
računsko sodišče pozove, da predloži poročilo najkasneje 
šesti dan pred dnevom glasovanja. 

Računsko sodišče pripravi seznam organizatorjev volilne 
kampanje, ki so vmesna poročila predložili pravočasno, 
posebej pa navede organizatorje volilne kampan|e, ki vmes- 
nih poročil niso predložili pravočasno ali so predložili nepo- 
polna vmesna poročila. Ta seznam v obliki sporočila za 
javnost predloži RTV Slovenija, drugim več|im televizijskim 
In radifsklm organizacijam ter osrednjim dnevnikom v Repu- 
bliki Sloveniji. 

Javna glasila so dolžna objaviti seznam iz prejšnjega 
odstavka tega člena najkasneje osem dni pred dnevom 

Če računsko sodišče ugotovi, da predloženo vmesno poro- 
čilo ni popolno, zahteva od organizatorja volilne kampanje, 
da poročilo v roku treh dni ustrezno dopolni. 

18. d člen 

Računsko sodišče v sporočilu za Javnost, ki se tretji dan 
pred dnevom glasovanja objavi v javnih glasilih iz drugega 
odstavka 18. b člena, navede podatke o tem, kateri organi- 
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zatorji volilne kampanje vmesnega poročila niso predložili 
niti naknadno na poziv računskega sodišča oziroma poro- 
čila kljub zahtevi računskega sodišča niso dopolnili.« 

3. člen 

Za 28. členom se doda nov 28. a člen, ki se glasi: 

»28. a člen 

Z denarno kaznijo najman| 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek organizator volilne kampanje, ki ne predloži vmes- 
nega zbirnega poročila (18. a člen) In ga ne predloži 

naknadno na poziv republiške volilne komisije (18. b člen) 
ali poročila na zahtevo računskega sodišča ne dopolni (18. c 
člen). 

Z denarno kazni|o najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe oziroma 
fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka.« 

4. člen 

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

Predlog zakona ima namen dopolniti veljavno besedilo 
zakona o volilni kampanji v delu, ki se nanaša na plakatiranje 
ter financiranje volilne kampanje. 

Prvi člen predloga zakona predvideva dopolnitev prvega 
odstavka 8. člena veljavnega zakona, ki določa obveznost 
občine, da vsem organizatorjem volilne kampanje zagotovi 
enakopravnost pri lepljenju in nameščanju plakatov na pla- 
katnih mestih, ki jih sama določi. Z izrecno navedbo, da gre za 
brezplačno omogočanje plakatiranja vsem organizatorjem 
volilne kampanje, ki to želijo pravočasno sporočijo, bi se 
poenotilo razumevanje tega določila in izpolnil namen, ki ga 
je imel zakonodajalec že ob sprejemanju veljavnega zakona. 

Z drugim členom se v besedilo veljavnega zakona uvrščajo 
nove določbe, ki naj bi zagotovile večjo preglednost porabe 
sredstev, ki se uporabijo za financiranje volilne kampanje ter 
javnosti omogočile, da se še pred samimi volitvami seznanijo 
z višino v ta namen zbranih sredstev ter njihovimi viri. 

- Določba novega 18. a člena tako predvideva obveznost 
organizatorja volilne kampanje, da enajst dni pred dnevom 
glasovanja posameznim državnim institucijam (Računskemu 
sodišču, Republiški volilni komisiji in Državnemu zboru RS) v 
obliki posebnega vmesnega zbirnega poročila posreduje 
podatke o višini dotlej zbranih sredstev za volilno kampanjo, v 
tem poročilu pa navede vse vire in poimensko tudi donatorje, 
ki so prispevali znesek, večji od (iz podatkov zavoda za stati- 
stiko izhajajoče) povprečne bruto plače v državi. Če so bila na 
za volitve posebej odprti račun prenošena tudi sredstva s 
katerega od drugih računov, bi moralo poročilo vsebovati tudi 
podatke o višini in vseh virih sredstev, zbranih v letu dni pred 
prenosom sredstev. Kopije poročil bi morale biti posredovane 
tudi RTV Slovenija in vsaj dvema od osrednjih javnih glasil v 
državi. 

- Novi 18. b člen določa pristojnost računskega sodišča, da v 
primeru, kadar vmesno poročilo ni bilo oddano v predpisa- 
nem roku, pozove organizatorja volilne kampanje, da ga pred- 
loži najkasneje šesti dan pred dnem glasovanja. Hkrati tej 
instituciji nalaga, da pripravi seznam, iz katerega je razvidno, 
kdo je poročilo oddal pravočasno, kdo ga ni predložil in 
čigava poročila so nepopolna, ki bi ga bili najkasneje osem 
dni pred dnevom glasovanja dolžni objaviti vsi osrednji mediji 
v državi. 

- Določilo 18. c člena se nanaša na primere, kadar bi bila 
(pravočasno) predložena vmesna poročila nepopolna. V takš- 
nih primerih bi bilo računsko sodišče dolžno organizatorje 
volilne kampanje pozvati, da v roku treh dni pomanjkljivosti 
odpravijo. 

- Sporočilo za javnost - predvideno v novem 18. d členu - ki 
so ga sredstva javnega obveščanja dolžna objaviti tretji dan 
pred dnevom glasovanja, naj bi pripravilo računsko sodišče 
ter v njem navedlo podatke o tem, kateri organizatorji volilne 
kampanje vmesnega poročila niso predložili niti naknadno na 
poziv računskega sodišča oziroma poročila kljub zahtevi 
računskega sodišča niso dopolnili. 

S tretjim členom je v zakon med kazenske določbe na novo 
umeščen 28. a člen, ki (podobno, kot to že velja v primerih, 
kadar organizator volilne kampanje v treh mesecih po dnevu 
glasovanja ne predloži poročila o financiranju volilne kampa- 
nje ali ne odpre posebnega žiro računa) kot sankcijo za 
kršitev določil 18. a, 18. b in 18. c člena določa denarno kazen 
za prekršek. 

Četrti člen kot začetek veljavnosti zakona določa dan po 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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I 

Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 PROMETNEM 

DAVKU (ZPD-C) 

- EPA 1376 - hitri postopek 

Poslanec Janez Kopač je dne 10. 1. 1994 predložil v 
obravnavo predlog zakona o dopolnitvi zakona o promet- 
nem davku - prva obravnava (EPA 489), ki ureja enako 
oziroma podobno vsebino kot predlog zakona o spre- 
membi zakona o prometnem davku - hitri postopek 
(EPA 1376), ki sta ga predložila poslanca Miran Potrč in 
Franc (Feri) Horvat. Ker zakonodajni postopek o pred- 
logu zakona, ki ga je vložil poslanec Janez Kopač še nI 
končan, je predsednik Državnega zbora na podlagi četr- 
tega odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora 
zadržal dodelitev predloga zakona, ki sta ga vložila 
poslanca Miran Potrč In Franc (Feri) Horvat. 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Uradni list RS, 
št 48/92) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije (Uradni list, št. 40/93 in 80/94) 
vlagava podpisana poslanca 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O PROMET- 
NEM DAVKU 

in ga pošiljava v obravnavo in sprejem. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predla- 
gava, da predlog zakona Državni zbor obravnava in 

sprejme po hitrem postopku. Tak postopek utemeljujeva s 
tem, da je potrebno čim hitreje preprečiti dokazane utaje 
davkov pri obračunavanju prometnega davka, kar je vse- 
kakor v interesu pravne države. 

Na seji Državnega zbora in na sejah matičnega delovnega 
telesa bosta pri obravnavi predloga zakona sodelovala 
predlagatelja. 

Predlagatelja: 
Miran POTRČ, l.r. 

Franc Feri HORVAT, l.r. 

UVOD 

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBO IN 
DOPOLNITEV ZAKONA 

*9encija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in 
'formiranje (Podružnica Celje), je pripravila Informacijo o 
u9otovitvah inšpekcijskih pregledov s področja obračunava- 
la in plačevanja prometnega davka za leti 1993 in 1994 pri 
podajalcih (pravnih osebah v zasebni lasti), ki opravljajo 
"Omet alkoholnih in brezalkoholnih pijač. 

^®ljski davčni inšpektorji so v obdobju od meseca junija 1994 
meseca julija 1995 opravili omenjene preglede pri 22 

.Bovških podjetjih v zasebni lastnini. Gre za podjetja, ki 
, 9ujejo predvsem s pijačami, v manjšem obsegu pa tudi s 
av°. cigaretami in drugimi proizvodi. Pri tem so ugotovili 

hude nepravilnosti: od verige - mreže preprodajalcev, do s 
tem povezane utaje prometnega davka. 

Ugotovljeno je bilo, da trgovska podjetja nezakonito oprav- 
ljajo prodajo za gotovino. Prodaja preko posamezne verige 
preprodajalcev - trgovskih podjetij v zasebni lastnini - pravi- 
loma poteka tako, da le prvo trgovsko podjetje v verigi, ki tudi 
nabavlja pijače pri proizvajalcih ali uvoznikih, opravlja pro- 
dajo pijač na debelo (ali pa v tranzitu). Ostala trgovska 
podjetja v verigi pa opravljajo le fiktivno tranzitno prodajo, da 
bi se izognila plačilu prometnega davka. Zakonsko predpisa- 
nih pogojev za oprostitev prometnega davka pri tem ne izpol- 
njujejo le zadnja trgovska podjetja v verigi, saj ta ne razpola- 
gajo z dokumentacijo, ki bi dokazovala prodajo blaga. Zato 
običajno izstavljajo lažne račune lažnim - izmišljenim 
kupcem (zasebnim trgovcem) brez zaračunanega promet- 
nega davka. 
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Zaradi namerne verižne tranzitne prodaje iz kraja v kraj je pri 
takem preprodajanju obračun prometnega davka praviloma 
mogoč le pri zadnjem prodajalcu v verigi. V vmesnih podjetjih 
pa so tako praviloma izpolnjeni vsi formalni pogoji za oprosti- 
tev prometnega davka. Inšpektorji poudarjajo, da je papirnato 
prodajo pijače med grosistom z začetka verige in drugimi, 
posredniškimi podjetji zelo težko izslediti in da so ti pregledi 
zelo zahtevni. Šele na podlagi navzkrižnega preverjanja in 
analiziranja podatkov in listin v različnih podjetjih je mogoče 
ugotoviti dejansko stanje in pridobiti vpogled v premišljeno 
Izpeljan način davčnega utajevanja. 

Od inšpiciranih podjetij imajo le tri zasebna podjetja - prvi 
grosisti v verigi - zaposlene delavce, medtem, ko v vseh 
ostalih podjetjih ni bilo zaposlenih. Ostala podjetja so bila 
ustanovljena oziroma kupljena za namene tovrstnega trgova- 
nja; trgovanje pa so opravljala za obdobje od šestih mesecev 
do enega leta, nakar so poslovanje opustila, v trgovsko mrežo 
pa se neprestano vključujejo nova trgovska podjetja. 

Pri vseh pregledanih podjetjih je Agencija, Podružnica Celje, 
ugotovila, da je bilo skupno utajenega za več kot 675 milijo- 
nov SIT prometnega davka in da od tega odpade na trgovino s 
pivom čez 494 milijonov tolarjev. V omenjeni Informaciji 
Agencije je tudi podrobna specifikacija obračuna prometnega 
davka po zavezancih, tarifnih številkah in podskupinah. 

Takšno stanje in goljufije je nemogoče tolerirati in dopuščati, 
zato je potrebno poseči tudi v ustrezno zakonodajo. 

Po zakonu o prometnem davku je načeloma obdavčena vsaka 
prodaja proizvodov, razen v določenih izjemnih primerih. 
Taka izjema je tudi nabava proizvodov za nadaljnjo prodajo, 
pri kateri lahkopravna oseba, ki je registrirana za opravljanje 
trgovske dejavnosti prodaja proizvode pod pogoji in na način 
iz 6. in 7. člena Zakona o prometnem davku brez obračunava- 
nja prometnega davka. Tako pravne osebe - v našem 
primeru preprodajalci pijač pri prodaji proizvodov v tranzitu 
izpolnjujejo vse formalne pogoje za oprostitev prometnega 
davka, prometni davek pa obračuna le zadnji prodajalec 
končnemu potrošniku, ki ga tudi plača. Po zakonu o poseb- 
nem prometnem davku od alkoholnih pijač (Uradni list RS, št. 
71/93) pa je davčni zavezanec za obračunavanje in plačevanje 
posebnega prometnega daka od alkoholnih pijač proizvajalec 
oziroma uvoznik in tak način obdavčenja pa bi, po mnenju 
predlagateljev, moral biti določen tudi z Zakonom o promet- 
nem davku. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Najpogosteje omenjena in največkrat kritizirana slabost v 
zvezi z našo davčno politiko in njenim izvajanjem je prav 

gotovo problematika doslednega in ažurnega pobiranja dav- 
kov, nadzora nad pobiranjem davkov in s tem v zvezi tudi 
odkrivanja ter preprečevanja utaje davkov. 

Sprememba zakona ima zato za cilj onemogočiti zlorabe na 
področju obračunavanja prometnega davka od prodaje pijač, 
ki se sedaj kažejo preko zelo razširjenih verig preprodajalcev, 
ki funkcionirajo tako, da niti zadnji prodajalec ne obračuna 
prometnega davka. Odkritja celjskih davčnih inšpektorjev 
kažejo na načrtno utajevanje davkov, na kar predlagatelji 
reagiramo z ustrezno spremembo Zakona o prometnem 
davku, saj vse navedeno govori o tem, da tudi obstoječi način 
obdavčenja omogoča zlorabe. S tako spremembo sledimo 
tudi zahtevam in načelom pravne države. 

3. OCENA POTREBNIH FINANČNIH SREDSTEV 

S predlagano spremembo zakona o prometnem davku v niče- 
mer ne obremenjujemo državnega proračuna. Prav 
nasprotno, povečujemo njegove prihodke iz naslova davčnih 
obveznosti, ki so že zakonsko predpisane, pa se jim z opisa- 
nimi malverzacijami zavezanci, ki opravljajo promet alkohol- 
nih in brezalkoholnih pijač, spretno izmikajo tudi zaradi 
obstoječega načina obdavčenja na opisanem področju. 

Besedilo členov 
1. člen 

V Zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92 in 71/ 
93) se v 7. členu doda nov 5. odstavek, ki se glasi: 

»Ne glede na določbe 1. odstavka tega člena je zavezanec za 
obračunavanje in plačevanje prometnega davka od prometa 
proizvodov proizvajalna pravna oseba ali zasebnik - proizva- 
jalec in pravna oseba, registirana za uvoz od: 

- alkoholnih pijač, ki se uvrščajo v tarifno številko 7 tarife- 
davka od prometa proizvodov 
- naravnega vina, ki se uvršča v tarifno številko 2 tarife 
davkaod prometa proizvodov 
- piva, ki se uvršča v tarifno številko 1 tarife davka od 
prometa proizvodov 
- mineralnih vod, ki se uvrščajo v tarifno številko 2 tarife- 
davka od prometa proizvodov 
- naravnih sadnih sokov in pijač iz tarifne številke 3 tarife- 
davka od prometa proizvodov.« 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o prometnem davku opredeljuje, da je zavezanec za 
davek od prometa proizvodov pravna oseba, zasebnik ali 
fizična oseba, ki proda proizvod končnemu potrošniku. S 
spremembo pa predlagamo, da bi bil zavezanec za obračuna- 
vanje in plačevanje prometnega davka od alkoholnih in breza- 
koholnih pijač iz navedenih tarifnih številk, že proizvajalec ter 
uvoznik alkoholnih pijač. S tem bi način obdavčenja uredili 
tako, kot je opredeljen v Zakonu o posebnem prometnem 
davku od alkoholnih pijač, po katerem je davčni zavezanec za 
obračunavanje in plačevanje posebnega prometnega davka 

od alkoholnih pijač, proizvajalec oziroma uvoznik. Tako reši- 
tev sugerirajo tudi davčni inšpektorji, ki so s svojim pregle- 
dom ugotovili nepravilnosti in zlorabe na področju poravna- 
vanja prometnega davka. Sedaj pravne osebe - predvsem 
preprodajalci pijač pri prodaji proizvodov v tranzitu izpolnju- 
jejo vse formalne pogoje za oprostitev plačila prometnega 
davka, prometni davek pa obračuna le zadnji prodajalec 
končnemu potrošniku. Po opisani verigi (mreži) preprodajal- 
cev pa se to izrablja, ker je dokazano s pregledom, ki so ga 
opravili davčni inšpektorji Agencije - Podružnica Celje. 

BESEDILO ČLENA ZAKONA, KI SE SPREMINJA 

7. člen 

Proizvajalna pravna oseba ali zasebnik - proizvajalec trgov- 
ska pravna oseba, registrirana za promet na debelo in pravna 
oseba, registrirana za uvoz, smejo prodajati proizvode iz 1. in 

3. točke prvega odstavka 6. člena tega zakona kupcem iz 6. 
člena tega zakona in proizvode, za katere je določena znižana 
davčna stopnja, pod naslednjimi pogoji: 

1. da se proizvodi prodajajo s skladišča ali drugih prodajnih 
mest, ki se za te proizvode obremenijo po prodajni ceni, v 
katero ni vračunan davek od prometa proizvodov, ali tranzitno 
(promet na debelo); 
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2. da se proizvodi prodajajo na podlagi pisne naročilnice 
kupca, v kateri mora biti navedena vrsta in količina proizvo- 
dov oziroma materiala, ob obvezni izdaji računa in ob brezgo- 
tovinskem plačilu (z žiro računa oziroma nakazilom kupca na 
žiro račun prodajalca); 

3. da kupec pred prevzemom proizvodov oziroma pred izdajo 
računa da prodajalcu pisno izjavo, da bo kupljene proizvode 
uporabljal izključno za namene iz 1., 2. in 3. točke prvega 
odstavka 6. člena tega zakona oziroma za namene, za katere 
jih lahko nabavlja po znižani davčni stopnji; pisna izjava mora 
vsebovati tudi predmet poslovanja, zasebnikova pa še številko 
in datum izdaje dovoljenja za opravljanje dejavnosti ter ime 
organa, ki ga je izdal; izjava kmeta mora vsebovati naziv 
davčnega organa, pri katerem se vodi kot zavezanec za davek 
od dohodka iz kmetijstva; 

4. da prodajalec na račun o prodaji proizvodov vpiše klavzulo, 
da so bili proizvodi prodani brez obračunanega davka od 
prometa proizvodov oziroma po znižani davčni stopnji na 
podlagi pisne izjave kupca; 

5. da prodajalec hrani od kupca prejeto izjavo in kopijo 
računa oprodanih proizvodih kot knjigovodsko dokumenta- 
cijo. 

Pisno izjavo iz 3. točke prejšnjega odstavka lahko da kupec na 

BELEŽKE 

naročilnici ali kot posebno prilogo k njej, preden je bil oprav- 
ljen promet. Če se med letom po eni pogodbi sukcesivno 
dobavljajo proizvodi, lahko da kupec v prvi naročilnici ali 
pogodbi pisno izjavo, pri poznejših dobavah pa se prodajalec 
na računu o prodaji proizvodov sklicuje na številko in datum 
te pogodbe oziroma naročilnice, v kateri je dana taka pisna 
izjava. 

Ne glede na določbo 1. točke prvega odstavka tega člena, se 
smejo pod pogoji iz tega člena prodajati proizvodi iz 1. in 3. 
točke prvega odstavka 6. člena tega'zakona tudi iz prodajaln 
in drugih poslovnih enot, ki se za te proizvode obremenjujejo 
po cenah, v katerih je vračunan davek od prometa proizvodov 
pod pogojem, da davčni zavezanec vodi posebno evidenco o 
proizvodih, prodanih brez obračunanega davka od prometa 
proizvodov, oziroma od katerih je davek obračunan po zni- 
žani stopnji; davčni zavezanec tako organiziran promet prijavi 
davčnemu organu pred pričetkom prodaje na navedeni način. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena smejo zasebniki pri 
uvozu proizvodov, ki ga po zunanjetrgovinskih predpisih 
opravijo sami oziroma preko komisionarja, uveljavljati davčno 
olajšavo po 2. in 3. točki prvega odstavka 6. člena tega zakona 
ali po 10. členu tega zakona, če predložijo carinarnici poleg 
izjave iz 3. točke prvega odstavka tega člena dokazilo o 
nakazilu plačila v tujino. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 PROMETNEM DAVKU 

(ZPD-D) 

- EPA 1379 - skrajšani postopek 

Poslanec Janez Kopač fe dne 10. 1. 1994 predložil v 
obravnavo Državnemu zboru predlog zakona o dopolni- 
tvi zakona o prometnem davku — prva obravnava (EPA 
489). One 24. 1. 1996 sta poslanca Miran Potrč in Franc 
(Ferl) Horvat prav tako predložila v obravnavo predlog 
zakona o spremembi zakona o prometnem davku (ZPD- 
C) - hitri postopek (EPA 1376). Oba navedena zakona 
urejata enako oziroma podobno vsebino kot predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o promet- 
nem davku (ZPD-D) - skrajšani postopek (EPA 1379), ki 
ga |e predložila Vlada Republike Slovenije. Ker zakono- 
dajni postopek o predlogih zakonov, ki so jih vložili 
poslanci še nI končan, je predsednik Državnega zbora 
na podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika 
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona, ki 
ga je Državnemu zboru predložila Vlada Republike Slo- 
venije, dne 26. 1.1996. 

Vlada Republike Slovenije je na 180. seji dne 25. januarja 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O PROMETNEM DAVKU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204.a člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skraj- 
šanem postopku s predlogom, da ga čimpreje uvrstite na 
sejo Državnega zbora Republike Slovenije. 

Z navedenim predlogom zakona je predlagano povišanje 
stopnje prometnega davka od rabljenih uvoženih osebnih 
avtomobilov, drugih motornih vozil in plovil, za katere je 
potrebna registracija, in sicer od 5% na 20% oziroma 32%. 
Povišanje stopnje Vlada Republike Slovenije predlaga 

zaradi uveljavitve novega carinskega zakona in zakona o 
carinski tarifi, na podlagi katere je na področju uvoza 
rabljenih motornih vozil, prišlo do zmanjšanja skupne 
uvozne obremenitve rabljenih motornih vozil za 25 odstot- 
nih točk. Sprejem navedenega predloga zakona oziroma 
uveljavitev je nujna glede na prenehanje veljavnosti na 
področju uvoznih dajatev. 
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovala: 

k 
- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 
finance, 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

V Republiki Sloveniji je bila po uveljavitvi novega zakona o 
zunanjetrgovinskem poslovanju (Uradni list RS, št. 13/93), ki 
ni več omejeval uvoza rabljenih motornih vozil, uvedena 
obveznost plačila posebne uvozne takse. 

Tako je bilo z uredbo o plačilu posebne takse za uvoz rablje- 
nih vozil v letu 1993 (Uradni list RS, št. 15/93) določeno, da se 
pri uvozu rabljenih motornih vozil plača posebna uvozna 
taksa v višini 15% od carinske osnove. Enak sistem je veljal v 
letu 1994 kot tudi v letu 1995, pri čemer je bila sredi leta 1995 z 
eno od sprememb veljavne uredbe povišana obveznost pla- 
čila takse iz 15% na 25% od carinske osnove. Z uvedbo te 
takse je bila izenačena skupna obremenitev uvoza novega ali 
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rabljenega motornega vozila zaradi razlike pri prometnem 
davku. 

V zakonu o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92 in 71/93) 
so predpisane naslednje stopnje prometnega davka: 

- 20% od osebnih avtomobilov z delovno prostornino bencin- 
skega motorja do 1,8 litra in dieselskega motorja do 1,9 litra; 

- 32% od osebnih avtomobilov z delovno prostornino bencin- 
skega motorja nad 1,8 litra in dieselskega motorja nad 1,9 
litra; 

- 5% od drugih motornih vozil, ki se štejejo za opremo po 10. 
členu zakona od rabljenih osebnih motornih vozil vseh vrst, 
drugih motornih vozil in plovil, za katere je obvezna registra- 
cija. 

Po zakonu o prometnem davku se davek od prometa proizvo- 
dov plačuje tudi od uvoza navedenih vozil, in sicer po enakih 
stopnjah, kot so predpisane za domača vozila. 

V skladu s 15. členom je osnova za davek od prometa proizvo- 
dov prodajna cena, ki ne vsebuje davka od prometa proizvo- 
dov. Pri uvozu proizvodov je davčna osnova vrednost proiz- 
voda, ugotovljena po carinskih predpisih, ki vključuje carino 
in druge dajatve, ki se plačajo pri uvozu, kar je določeno v 
prvem odstavku 16. člena zakona. Drugačna davčna osnova 
pa je določena v šestem odstavku 16. člena zakona za uvoz 
novih osebnih avtomobilov, kjer je določeno, da je to vrednost 
osebnih avtomobilov, ugotovljena po carinskih predpisih, v 
katero ni všteta carina in druge uvozne dajatve, ki se plačujejo 
pri uvozu. 

Zaradi uveljavitve novega carinskega zakona (Uradni list RS, 
št. 1/95 in 28/95), podzakonskih aktov (Uradni list RS, št. 56/ 
95) ter novega zakona o carinski tarifi (Uradni list RS, št. 75/ 
95) je na področju uvoza rabljenih motornih vozil prišlo do 
zmanjšanja skupne uvozne obremenitve rabljenih motornih 
vozil za 25 odstotnih točk. Z uveljavitvijo nove carinske zako- 
nodaje je prenehala veljati zakonska podlaga za uvedbo pla- 
čila posebne uvozne takse za rabljena vozila. 

Tako je bil v letu 1995 uvoz rabljenih motornih vozil obreme- 
njen z naslednjimi dajatvami; 

- 25% carine za osebna motorna vozila (15% oz. 22% za 
različna tovorna vozila, in 22% za avtobuse), 

- 1% davščine za carinsko evidentiranje 
- 1% davščine za izravnavo davčne obremenitve uvoženega 
blaga, 
- 25% posebne uvozne takse ter 
- 5% prometnega davka ne glede na vrsto motornega vozila 

Skupna obremenitev v letu 1995 je znašala torej 57% od 
carinske osnove za osebna motorna vozila in 47% ali 54% za 
različna tovorna motorna vozila in vozila za prevoz potnikov. 
V letu 1996 pa je uvoz rabljenih motornih vozil obremenjen z 
naslednjimi dajatvami: 

- 27% carine za osebna motorna vozila (15%, 18%, 20% oz. 
22% za različna tovorna motorna vozila in vozila za prevoz 
potnikov) ter 

- 5% prometni davek ne glede na vrsto motornega vozila, pri 
čemer je davčna osnova v skladu s prvim odstavkom 16. člena 
zakona o prometnem davku vrednost, ugotovljena po carin- 
ikih predpisih (torej carinska osnova z vsemi carinskimi daja- 
tvami) 

Skupna obremenitev od uvoza rabljenih motornih vozil po 1/1 
- 1996 znaša 33,3% od carinske osnove za osebna motorna 
vozila oziroma 29,7% ali 28,1% za druga vozila, odvisno od 
vrste tovornega motornega vozila oz. vozila za prevoz pot- 
nikov. 

2. CIUI IN NAČELA ZAKONA 

Temeljni namen sprememb in dopolnitev zakona o promet- 
nem davku je zagotoviti dodatna finančna sredstva iz tega 
naslova ter zmanjšati razlike glede obdavčevanja med novimi 
in rabljenimi uvoženimi motornimi vozili ter s tem preprečiti 
povečanje uvoza rabljenih motornih vozil. Zato se predlaga 
povečanje stopnje prometnega davka od uvoza rabljenih 
osebnih avtomobilov, drugih motornih vozil in plovil, za 
katere je obvezna registracija. 

S predlaganimi spremembami zakona se tako spremenita 
opombi k tarifnima številkama 1 in 4 ter doda- nova opomba k 
tarifni številki 3 tarife davka od prometa proizvodov, ki je 
sestavni del zakona o prometnem davku tako, da se od uvoza 
rabljenih osebnih avtomobilov, drugih motornih vozil in plo- 
vil, za katere je obvezna registracija, obračunava in plačuje 
davek po predpisanih davčnih stopnjah, in sicer. 

- 20% oz. 32% od osebnih avtomobilov 
- 20% oz. 5% od drugih motornih vozil in plovil, za katere je 
obvezna registracija (5% le v primeru, ko jih nabavljajo oz. 
uvažajo pravne osebe oz. zasebniki kot opremo za opravljanje 
svoje dejavnosti) 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Na podlagi ocene je bilo v letu 1995 uvoženih skupno 12.500 
rabljenih motornih vozil v skupni-vrednosti 9,5 mlrd tolarjev 
(carinska osnova). Davčna osnova za obračun prometnega 
davka je znašala okoli 14,6 mlrd tolarjev. Na podlagi teh 
podatkov je bilo po 5% stopnji prometnega davka obračuna- 
nih 730 mio prometnega davka. 

Z dvigom stopnje prometnega davka s 5% na 20% oz. 32% se 
bo finančni priliv povečal za okoli 2,8 mlrd tolarjev. 

Besedilo členov 

1. člen 

V tarifni številki 1 tarife davka od prometa proizvodov, ki je 
sestavni del zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/ 
92 in 71/93), se 1. točka opombe spremeni tako, da se glasi: 

»1) Med proizvode iz te tarifne številke spadajo tudi osebni 
avtomobili z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 
litra in dieselskega motorja do 1,9 litra ter druga motorna 
vozila in plovila, za katera je potrebna registracija. 

Davek po tej tarifni številki se plačuje tudi od uvoženih rablje- 
nih osebnih avtomobilov ter drugih uvoženih rabljenih motor- 
nih vozil in plovil iz prejšnjega odstavka. 

Osebni avtomobili so avtomobili za prevoz potnikov, ki imajo 
skupaj s sedežem za voznika največ devet sedežev in ki so 
izdelani po veljavnih standardih.« 

2. člen 

V tarifni številki 3 tarife davka od prometa proizvodov se doda 
nova 1. točka opomb, ki se glasi: 

»1) Med proizvode iz 3. točke te tarifne številke ne spadajo 
rabljeni uvoženi osebni avtomobili, druga rabljena uvožena 
motorna vozila in rabljena uvožena plovila.« 

Dosedanje točke 1 do 9 opomb postanejo nove točke 2 do 
10.« 

\ 
3. člen 

V tarifni števiki 4 tarife davka od prometa proizvodov se za 
prvim odstavkom 1. točke doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 
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»Med proizvode iz te tarifne številke spadajo tudi uvoženi g|#n 
rabljeni osebni avtomobili z delovno prostornino bencinskega 
motorja nad 1,8 litra in dieselskega motorja nad 1,9 litra.« 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. RS. 

OBRAZLOŽITEV 

Zaradi nove carinske zakonodaje in izvedbenih predpisov je 
prenehala veljati zakonska podlaga za uvedbo plačila 
posebne uvozne takse za rabljena vozila, zato so se skupne 
uvozne obremenitve rabljenih motornih vozil s 1/1 - 1996 
znižale za 25 odstotnih točk. Namen sprememb in dopolnitev 
zakona je tudi zagotovitev nadaljnjega priliva proračunskih 
sredstev iz naslova prihodkov od uvoza rabljenih motornih 
vozil, in sicer z izenačitvijo stopenj prometnega davka od 
rabljenih uvoženih motornih vozil s stopnjami, ki so določene 
za promet novih motornih vozil. 

S predlaganimi spremembami zakona se spremenita opombi 

k tarifnima številkama 1 in 4 ter doda nova opomba k tarifni 
številki 3 tarife davka od prometa proizvodov, ki je sestavni 
del zakona o prometnem davku tako, da se od uvoza rabljenih 
osebnih avtomobilov, drugih motornih vozil in plovil, za 
katere je obvezna registracija, obračunava in plačuje davek 
po predpisanih davčnih stopnjah, in sicer: 

- 20% oz. 32% od osebnih avtomobilov 
- 20% oz. 5% od drugih motornih vozil in plovil, za katere je 
obvezna registracija (5% le v primeru, ko jih nabavljajo oz. 
uvažajo pravne osebe oz. zasebniki kot opremo za opravljanje 
svoje dejavnosti). 

BESEDILO TARIFNIH ŠTEVILK 1, 2 IN 3 TARIFE DAVKA OD 
PROMETA PROIZVODOV (Uradni list RS, it. 4/92 In 71/93), KI 
SE SPREMINJAJO 

Tar. it. 1 

Od vseh proizvodov, ki so namenjeni za končno potrošnjo, 
razen od proizvodov, ki so določeni v drugih tarifnih številkah 
te tarife ali je zanje s tem zakonom določena davčna oprosti- 
tev, se plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji 20%. 

Opombe: 

1) Med proizvode iz te tarifne številke spadajo tudi osebni 
avtomobili z delovno prostornino bencinskega motorja do 1,8 
litra in dieselskega motorja do 1,9 litra. 

Pri prometu osebnih avtomobilov z vgrajenim katalizatorjem 
za uporabo neosvinčenega bencina se do 1.7.1994 davčna 
stopnja zmanjša za 20%. 

Osebni avtomobili so avtomobili za prevoz potnikov, ki imajo 
skupaj s sedežem za voznika največ devet sedežev in so 
izdelani po standardu JUS M. NO. 010 - 1.2.2.3.1.1. 

2) Davek po tej tarifni številki se plačuje tudi od alkohola 
(etanola) za proizvodnjo alkoholnih pijač. 

Tar. it. 3 

Po stopnji 5% se plačuje davek od prometa naslednjih proiz- 
vodov: 

1) od opreme iz 10. člena zakona; 

Ob izpolnitvi pogojev iz 7. člena se lahko kot oprema kupujejo 
tudi: specialna sanitetna vozila z vgrajenimi napravami za 
bolnike, specialna vozila, prirejena za organiziran prevoz 
invalidov, specialna gasilska vozila, pogrebna motorna vozila, 
specialna vozila za policijo in patruljno službo z vgrajenimi 
napravami, specialna vozila za potrebe oboroženih in zaščit- 
nih sil in kombinirana vozila. Specialna vozila po tem 
odstavku niso osebni avtomobili, prilagojeni za usposabljanje 
voznikov (dvojne komande, odstranjeni sedeži idr ), osebni 
avtomobili za pomoč na cestah, osebna ptt vozila ipd. 

2) od oborožitve, vojaške opreme in opreme organov za 
notranje zadeve, od oborožitve in opreme, namenjene za 
usposabljanje za obrambo in zaščito oziroma za izvajanje 
nalog organov za notranje zadeve; od naprav, sredstev in 
opreme enot za zveze, civilne zaščite, službe za opazovanje in 
obveščanje in splošne reševalne službe; od naprav in opreme 

za protipožarno zaščito; naprav in sredstev za osebno in 
vzajemno zaščito, ki jih morajo na podlagi zakona o obrambi 
in zaščiti kupiti upravljalci, lastniki ali uporabniki stavb in 
občine; od naprav in opreme za proizvodnjo oborožitve, voja- 
ške opreme ter rezervnih sredstev, namenjenih izključno za 
uporabo v vojni; od rezervnih in drugih sredstev za obrambo 
in zaščito, ki jih kupujejo republika in občine ter njihovi 
organi, zavodi oboroženih sil, podjetja in druge organizacije 
državljanov za izvajanje nalog po zakonu o obrambi in zaščiti; 
od vojaških uniform, uniform policije in carinskih uniform, ter 
oznak in pribora za te uniforme, ki se kupujejo na način in pod 
pogoji iz 7. člena zakona; 

3) od prometa rabljenih osebnih avtomobilov, drugih motor- 
nih vozil in plovil, za katere je obvezna registracija; 

4) od solarnih vodnih grelnikov, kolektorjev, toplotnih črpalk 
in drugih toplotnih naprav, ki so konstruirani za neposredno 
in posredno uporabo sončne energije; od fluorescenčnih 
žarnic; od termostatskih radiatorskih ventilov, rekuperatorjev 
in regeneratorjev toplote, ki izkoriščajo odpadno toploto; od 
naprav za pridobivanje električne energije iz vetra; 

5) od kmetijske mehanizacije, naprav in druge opreme, kme- 
tijskega orodja za primarno obdelavo zemljišča ter nadomest- 
nih delov za to opremo in naprave, ki jih določi republiški 
upravni organ za finance v soglasju z republiškim upravnim 
organom za kmetijstvo; 

6) od novih motornih vozil, ki jih največ enkrat v treh letih 
kupijo invalidske organizacije izključno za prevoz invalidov 
neposredno od pravne osebe ali zasebnika, ki se ukvarja s 
proizvodno ali trgovsko dejavnostjo ali jih same neposredno 
uvozijo. 

V prometno dovoljenje tako kupljenega motornega vozila se 
vpiše podatek, da je vozilo namenjeno izključno za prevoz 
invalidov. 

Če invalidska organizacija proda motorno vozilo, ga brez- 
plačno ali kako drugače odtuji ali ga da v rabo komu drugemu 
pred potekom triletnega roka od nakupa, se zaračuna davek v 
višini, ki je enaka razliki med stopnjo davka od prometa 
proizvodov, ki velja za tovrstne proizvode in stopnjo davka po 
tej tarifni številki, ki je veljala ob nakupu avtomobila, in obresti 
iz 46. člena tega zakona od dneva nakupa do dneva plačila 
davka. Če je bilo motorno vozilo poškodovano za več kot 70% 
tržne vrednosti vozila na dan nesreče, se sme poškodovano 
vozilo prodati, ne da bi se plačal prometni davek. 

7) od proizvodov, ki so namenjeni za prehrano ljudi in krmlje- 
nje živali, razen proizvodov, ki so navedeni v drugih tarifnih 
številkah te tarife; 
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8) od soli (NaCI) za hrano; 

9) od osnovnih proizvodov kmetijstva in ribiStva; 

10) od steklene embalaže in od embalaže, izdelane Iz naravi 
prijaznejših polimerov za prehrambene izdelke; 

11) od deških in dekliških oblačil do vštete številke 14, od 
deške obutve do vštete številke 38 in dekliške obutve do 
vštete številke 36, superg do vštete številke 36; plenic in 
drugega perila za dojenčke; od otroških vozičkov; od otroških 
igrač, ki nosijo oznako dobra igrača; od otroških varnostnih 
sedežev; 

Mnenje o tem, da gre za igrače, ki nosijo znak »dobra igrača«, 
daje pristojni republiški upravni organ v soglasju z republi- 
škim upravnim organom za afinance. Preden da proizvajalec 
ali prodajalec te proizvode v promet, mora na njih označiti, da 
gre za proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa 
proizvodov po tej tarifni številki ter številko, datum in mnenje 
pristojnega upravnega organa. 

12) od šolskih potrebščin; 

13) od nosilcev besede, slike in zvoka, ki so znanstvenega, 
umetniškega, kulturnega, izobraževalnega in informativnega 
značaja; 

Mnenje o tem, da gre za proizvode iz te točke, daje pristojni 
republiški upravni organ. 

Preden da založnik oziroma uvoznik proizvode iz te točke v 
promet, mora na njih natisniti oziroma odtisniti klavzulo, da 
gre za proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa 
proizvodov po tej tarifni številki ter številko in datum mnenja 
pristojnega organa. 

14) od kopij eksponatov, ki jih prodajajo muzeji in galerije, ki 
se štejejo za muzeje po zakonu o naravni in kulturni dediščini; 

15) od slikarskega in kiparskega materiala in potrebščin, ki jih 
kupujejo pravne osebe in zasebniki, registrirani za opravljanje 
kulturno-umetniških dejavnosti, pod pogoji in na način iz 7. 
člena tega zakona; 

16) od izvirnih umetniških del s področja slikarstva, kiparstva, 
arhitekture, grafike in drugih upodabljajočih dejavnosti ter 
unikatov, del uporabne umetnosti in industrijskega oblikova- 
nja, za katera se avtorjem plača avtorski honorar in ki jih 
prodajajo avtorji; davek po tej tarifni številki se plačuje tudi od 
del iz prejšnjega stavka, ki imajo certifikat ustreznega umetni- 
škega združenja; 

17) od izdelkov domače in umetne obrti; 

Mnenje o tem, da gre za proizvode iz te točke, daje pristojni 
republiški upravni organ v soglasju z republiškim upravnim 
organom za finance. 

18) od računalnikov in druge računalniške opreme in žepnih 
kalkulatorjev; 

19) od zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, razen zdravil iz 
18. člena tega zakona, ki jih določi republiški upravni organ 
za finance v soglasju z republiškim upravnim organom za 
zdravstvo; 

20) od ortopedskih priprav in pripomočkov, razen priprav in 
pripomočkov iz 18. člena tega zakona; 

21) od pogrebne opreme; 

22) od drv, zemeljskega plina in mestnega plina; 

23) od vode, tople vode, vodne pare in ledu; 

24) od organskih in mineralnih gnojil in sredstev za varstvo 
rastlin; 

25) od industrijskih in drugih odpadkov (krpe in drugi tekstilni 
odpadki, staro železo, steklo, odpadni ali rabljeni papir, kar- 
ton, lepenka); 

26) od alkohola (etanola) za konserviranje preparatov in za 
pulpiranje sadja in vrtnin, proizvodnjo parfumerijskih in koz- 
metičnih proizvodov in od denaturiranega alkohola za gorivo; 

27) od vodnih turbin in opreme za majhne hidroelektrarne na 
potokih in rečicah, ki jih kupujejo fizične osebe na podlagr 
pisnega potrdila občinskega organa za gospodarstvo; 

28) od prometa novih osebnih avtomobilov, ki jih največ 
enkrat v petih letih kupijo osebe, ki imajo v družini tri in več 
otrok, ki še niso mogli pridobiti vozniškega dovoljenja; 

Nakup po tej točki se uveljavlja na podlagi pisnega mnenja 
Centra za socialno delo. Pravico do nakupa imajo osebe, ki v 
skupnem gospodinjstvu vzdržujejo tri ali več otrok, od katerih 
nobeden ni starejši kot 18 let. V prometno dovoljenje se vpiše 
podatek, da je vozilo kupljeno po tej točki. Če lastnik avtomo- 
bila proda osebni avtomobil ali ga brezplačno ali kako dru- 
gače odtuji in ga da v rabo komu drugemu pred potekom 
petletnega roka od dneva nakupa, se plača razlika med dav- 
kom od prometa novega osebnega avtomobila po znižani 
stopnji in davkom po polni davčni stopnji s pripadajočimi 
obrestmi iz 46. člena tega zakona. 

29) od gradbenih termoizolacijskih materialov, izdelanih iz 
mineralnih materialov, steklene volne, plutovine, sintetičnih 
materialov in bitumena ter hidroizolacijskih materialov, izde- 
lanih na bazi bitumena; 

30) od mlinov in kosmičarjev za mletje žita. 

Mnenje o tem, da gre za proizvode iz te točke, daje pristojni 
republiški upravni organ v sodelovanju z republiškim uprav- 
nim organom za finance. 

Opombe: 
1) Proizvodi, ki so namenjeni za prehrano ljudi iz 7. točke te 
tarifne številke, so nepredelana in predelana živila ter 
začimbe in vse druge snovi, ki se dodajajo tem živilom, da se 
konservirajo, da se jim popravi videz, okus ali vonj, da se 
pobarvajo, da se obogati njihova sestava ali da se doseže 
kakšna druga lastnost. 

Med te proizvode spadajo med drugim tudi sadni izdelki, 
izdelki Iz škroba in moke, slaščičarski in drugi pekovski 
izdelki, škrob, namenjen za hrano ljudi, jedilna želatina, 
esenca za pripravo sladic in drugi podobni izdelki; čokolada, 
kakav in drugi proizvodi, ki vsebujejo kakav ter sladkorni 
izdelki. 

Med te proizvode ne spadajo tisti izdelki, ki imajo visok 
kariogeni indeks. Mnenje o tem daje pristojni republiški 
upravni organ za zdravstvo. 

2) Sol (NaCI) za hrano iz 8. točke te tarifne številke je sol, 
namenjena za hrano ljudi in denaturirana sol za krmljenje 
živali. 

. 
3) Osnovni proizvodi kmetijstva in ribištva iz 9. točke te tarifne 
številke so: 

- vse vrste surovega in sušenega žita, drugih rastlin (indu- 
strijskih, krmnih, vrtnih, začimbnih in zdravilnih) ter rastlinski 
čaji, slama, koruznica, trsje, ličje, trava ipd.; 

- cvetje, grozdje, sadje, gobe in drugi kmetijski in gozdni 
plodovi; 

- seme, sadike, cepljenke in drug sadilni material ter prst; 

- vse vrste živine, perutnine in druge domače živali in divjadi 
ter izdelki iz njih (surova in nepredelana koža, volna, perje, 
dlaka, parklji, rogovi, kopita ipd.) in njihovi proizvodi: jajca, 
med in vosek in sviloprejke; 
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- morske in sladkovodne ribe, raki, školjke, dvoživke, meh- 
kužci, ikre, idr. 

4) Deška ali dekliška oblačila iz 11. točke te tarifne številke so 
vse vrste oblačil in perila za otroke iz tekstila, usnja ali 
drugega materiala ali v kombinaciji raznih materialov, razen iz 
usnja plazilcev in naravnega krzna iz tarifne številke 4 te 
tarife. 

Perilo za otroke iz 11. točke te tarifne številke niso robčki, 
naglavne rute, prevleke za otroške vozičke In otroške košare, 
posteljno perilo ipd. 

Deška ali dekliška obutev iz 11. točke te tarifne številke je 
obutev do navedenih velikosti ne glede na to, iz kakšnega 
materiala je, razen obutve iz usnja plazilcev in naravnega 
krzna iz tarifne številke 4 te tarife. 

5) šolske potrebščine iz 12. točke te tarifne številke so: 
navadni svinčniki, vodene barvice, peresa, nalivna peresa, 
držala, radirke, šolski pisalni in risalni kompleti, pastelni 
svinčniki in kompletni pribor za likovno vzgojo, šolski merilni 
kompleti za rezredni in predmetni pouk tehnične vzgoje in 
geometrije, kompletni pribor za pouk prometne vzgoje 
(»stopko«, kresnička, odsevni obeski), tehnična računala, šol- 
ske torbe in nahrbtniki, tehniške črke in številke, posebni 
svinčniki za likovno vzgojo, oljnati pasteli in pasteli v prahu, 
šolski čopiči, črnila in tuši, plastelin, tempere, oljne barve, 
flumastri, šolski zvezki, vadnice, notni zvezki, risalni listi in 
bloki za likovno vzgojo. 

6) Od prometa drugih grafičnih proizvodov, razen proizvodov 
iz 13. točke te tarifne številke, se davek od prometa proizvo- 
dov plačuje po stopnji iz tarifne številke 1 te tarife (koledarji, 
telefonski imeniki, vozni redi, prospekti, letaki, plakati, ceniki, 
katalogi, razglednice, tiskovine, čekovne in hranilne knjižice, 
potni listi, vstopnice, embalaža, lepilni in drugi trakovi in 
podobni proizvodi). 

7) Izvirna umetniška dela iz 16. točke te tarifne številke so dela 
s področja slikarstva, kiparstva, arhitekture in grafike in druga 
dela upodabljajočih umetnosti ter dela vseh panog uporabne 
umetnosti in industrijskega oblikovanja, ki imajo certifikat 
ustreznega umetniškega združenja. Umetniško združenje je 
dolžno voditi evidence o izdanih certifikatih. 

8) Pogrebna oprema iz 21. točke te tarifne številke so nasled- 
nji proizvodi: krsta ter vložek za pogreb in prevoz (lesena, 
pločevinasta, plastična idr.); pogrebni simboli (križ, piramida 
idr.); žara in zabojček za pogreb in prevoz (kartonska, lesena, 
kovinska, plastična, betonska idr.); mrtvaški prt, pregrinjalo, 
vložek za krsto, blazina in oblazinjenje za pogrebno krsto ter 
copati za mrliča; pogrebne vreče (plastične, iz blaga idr.); 
pogrebni venci in pogrebni aranžmaji iz umetnega in narav- 
nega cvetja in zelenja, trakovi in žalni trakovi ter pogrebne in 
žalne sveče. 

9) Drva iz 22. točke te tarifne številke so les na štoru in razne 
vrste materiala, dobljenega pri redčenju in čiščenju gozdov 
ter žagarski in drugi odpadki tehničnega lesa, za katere je 
ugotovljeno, da so uporabni le za kurjenje. 

Tar. it 4 

Po stopnji 32% se plačuje davek od prometa naslednjih proiz- 
vodov: 

1) od osebnih avtomobilov z delovno prostornino bencin- 
skega motorja nad 1,8 litra in dieselskega motorja nad 1,9 
litra. 
pri prometu osebnih avtomobilov z vgrajenim katalizatorjem 
Za uporabo neosvinčenega bencina se do 1.7.1994 davčna 
stopnja zmanjša za 20%. 

2) od okrasnih in drugih izdelkov vseh vrst ali oblik, izdelanih 
iz več kot 2% zlata in drugih plemenitih kovin (platina idr.), oz. 
izdelkov, izdelanih iz več kot 50% srebra; 

3) od dragih okrasnih kamnov in naravnih biserov ter izdelkov 
vseh vrst in oblik, izdelanih z dragimi okrasnimi kamni in 
biseri; 

4) od parfumerijskih in kozmetičnih izdelkov; 

5) od ročno vozlanih preprog z več kot 120.000 vozlov na 
kvadratni meter 

6) od usnja plazilcev (kač, kuščarjev, krokodilov idr.) in vseh 
izdelkov, izdelanih iz tega usnja, ter naravnega krzna in izdel- 
kov iz tega krzna (obleka, obutev in drugi izdelki), katerih 
delež v vrednosti proizvoda znaša več kot 50%, razen kože in 
krzna domačih živali in izdelkov iz te kože in krzna, od katerih 
se plačuje davek od prometa proizvodov po tarifni številki 1 te 
tarife; 

7) od pornografije. 

Opombe: 

1) Osebni avtomobili iz te tarifne številke so osebni avtomo- 
bili, določeni pod opombo 1) tarifne številke 1 tarife davka od 
prometa proizvodov. 

2) Okrasni in drugi izdelki iz zlata in drugih plemenitih kovin iz 
2. točke te tarifne številke so: vsi izdelki, izdelani v celoti ali 
delno iz zlata in drugih plemenitih kovin oz. kombinirano iz 
teh in drugih različnih materialov (kovin, lesa, plastičnih 
materialov, morske pene, jantarja, stekla idr.), pod pogojem, 
da vsebujejo taki izdelki več kot 2% zlata ali drugih plemenitih 
kovin oz. več kot 50% srebra. 

3) Dragi okratni kamni iz 3. točke te tarifne številke so: 
diamant, korund s svojimi različicami (rubin, safir, smaragd, 
ametist, akvamarin, hrizonit, hiacint, orientalski topaz), spinel 
(rubin - spinel, balos - spinel, spinel - safir in črni spinel), 
beril, akvamarin, zlati beril (morganit) in hrizoberil. 

Naravni biser je naravni biser, ki nastane v bisernih ostrigah 
ali školjkah po naravni poti. 

4) Parfumerijski in kozmetični izdelki iz 4. točke te tarifne 
številke so: parfumi in kolonjske vode; kreme, maske, mleko 
in losioni za nego kože; šminke za ustnice, ličila, puder; laki 
za nohte; paste za nohte in preparati za poliranje nohtov; 
odstranjevalci lakov za nohte; olja, vode in mazila za lase; 
preparati za onduliranje, barvanje in beljenje las; utrjevalci in 
drugi preparati za lase; kreme in svinčniki za veke in trepal- 
nice. 

Od otroških pudrov in krem, otroškega olja in mleka se 
plačuje davek od prometa proizvodov po tarifni številki 1 te 
tarife. 

5) Naravno krzno iz 6. točke te tarifne številke je krzno: 
angorskega zajca, bobra, vidre, tjulnja, divje mačke, krta, 
veverice, polha, leoparda, jaguarja, panterja, hijene, šakala, 
severnega jelena, kune, nutrije, malih ameriških medvedov, 
afriških ovc, kenguruja, oposuma, pižmovke, hrčka, opice, 
lisice, astrahan, perzijanec, činčila, hermelinovo, skunkovo in 
risovo krzno, soboljevina, vombat in balabaj krzno in krzno 
divjadi (divjega zajca, volka, jazbeca idr.). 

Naravne kože in krzno domačih živali, od katerih se plačuje 
davek od prometa proizvodov po tarifni številki 1 te tarife, so 
kože s krznom ali dlako domačih živali (kuncev, koz, ovac in 
drugih domačih živali), razen proizvodov iz 9. točke tarifne 
številke 3 tarife davka od prometa proizvodov. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 

VETERINARSTVU (ZVET-B) 

- EPA 1294 - skrajšani postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 180. seji dne 25. januarja 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O VE- 
TERINARSTVU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 204.a člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skraj- 
šanem postopku s predlogom, da se uvrsti na sejo Držav- 
nega zbora Republike Slovenije v mesecu februarju 1996. 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se zakon sprejme 
po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevne spre- 
membe zakona o veterinarstvu, ki pa so nujno potrebne 
zaradi pospešitve postopka lastninjenja veterinarskih 
zavodov in zato, ker lastninjenje veterinarskega dela vete- 
rinarsko-kmetijskih zavodov ni bilo končano do 31/12- 

1995, kar ima za posledico, da se veterinarski del v tem 
roku ni mogel izločiti iz obstoječega mešanega zavoda, 
zato je treba ta rok ustrezno podaljšati. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih telesih sodelovali: 

- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- dr. Mihael VENGUŠT, direktor Veterinarske uprave 
Republike Slovenije, 
- Jernej LENIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 
Veterinarski upravi Republike Slovenije, 
- Martina LIPPAI, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREMEMBE ZAKONA 

Veljavni zakon o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 82/94 in 21/ 
95) med drugim ureja tudi lastninjenje obstoječih veterinar- 
skih zavodov, ki so do končanega postopka lastninjenja še 
vedno delovne organizacije v družbeni lastnini. Prva faza 
'astninjenja, to je ugotovitev državne lastnine v teh zavodih in 
nien prenos na Veterinarski zavod Slovenije, je v večini prime- 
rov končana. Obstoječi veterinarski zavodi morajo v 6 mese- 
?'h po prejemu soglasja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo 
£ prehrano k predlogu ugotovitve premoženja Republike 
S|ovenije in deleža občin v preostalem družbenem kapitalu 
Veterinarskega zavoda predložiti Agenciji RS za prestrukturi- 
ranje in privatizacijo programe lastninjenja za preostalo druž- 
ino lastnino. 

P*3 pripravi programov lastninjenja pa se je ugotovilo, da 
<8yna prodaja dela družbenega kapitala, ki bo ostal po notra- 

razdelitvi in notranjem odkupu, ni primerna rešitev, saj gre 
*a zelo zamotan, dogotrajen in drag postopek, ki se ga v 
paksi ne da oziroma bi ga bilo neekonomično uresničevati (9re za zelo malo družbenega kapitala in bi stroški njegove 

cenitve ter izvedbe postopka javne prodaje v večini preimerov 
bistveno presegli vrednost družbenega kapitala, ki bi se last- 
ninil na ta način). Doslej sta le dva veterinarska zavoda oddala 
program lastninjenja Agenciji Republike Slovenije za pre- 
strukturiranje in privatizacijo. 

Veljavna rešitev torej otežujer podaljšuje in draži postopek 
lastninjenja veterinarskih zavodov, zato se predlagajo spre- 
membe četrtega odstavka 148. člena veljavnega zakona o 
veterinarstvu, ki naj bi bistveno pripomogle k pospešitvi last- 
ninjenja. 

V 149. členu pa so urejene, posebnosti pri lastninjenju meša- 
nih veterinarsko-kmetijskih zavodov. Ob sprejemanju veljav- 
nega zakona je bilo predvideno, da se bodo vsi postopki 
lastninjenja tudi v mešanih zavodih končali v letu 1995. Zato je 
v drugem odstavku 149. člena zakona določen rok 31. 12. 
1995, ko naj bi se iz obstoječega veterinarsko-kmetijskega 
zavoda izločil olastninjeni veterinarski del (izločile naj bi se 
torej novonastale zasebne družbe), medtem ko bi kmetijski 
del nadaljeval z delom in bi se reorganiziral v skladu s poseb- 
nimi predpisi. V tem roku pa obstoječi območni veterinarsko- 
kmetijski zavodi ne bodo olastninjeni, zato tudi ni mogoča 
izločitev veterinarskih družb iz njihove sestave, prav tako ni 
smotrna, pa tudi v praksi ni izvedljiva Izločitev veterinarskega 
dela, saj bi se moral na novo registrirati kot veterinarski zavod 
v družbeni lastnini, kar pa po veljavnih predpisih sploh ni 
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mogoče. Zato je treba rok za izločitev veterinarskega dela iz 
mešanih veterinarsko-kmetijskih zavodov ustrezno podaljšati 
in ga uskladiti s končanim lastninjenjem veterinarskega dela, 
to je z registracijo zasebnih veterinarskih družb, ki bodo v 
veterinarskem delu pravne naslednice obstoječih mešanih 
veterinarsko kmetijskih zavodov. 

POGLAVITNE REŠITVE 

S predlaganim zakonom bi se: 

- spremenil četrti odstavek 148. člena zakona o veterinarstvu 
tako, da bi se preostali družbeni kapital, to je 40% družbenega 
kapitala po vrednosti iz otvoritvene bilance, lastninil na način 
prodaje delnic zavoda za gotovino. Prednostno pravico do 
nakupa delnic iz naslova tega dela družbenega kapitala pa bi 
zavod zagotovil zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokoje- 
nim delavcem zavoda. 

- spremenil drugi odstavek 149. člena tako, da bi se izločitev 
veterinarskega dela iz mešanih kmetijsko-veterinarskih zavo- 
dih izvršila z dokončnim lastninskim preoblikovanjem veteri- 
narskega dela zavoda v zasebne veterinarske družbe. 

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

S predlaganim zakonom ne bodo nastale nobene finančne 
posledice za proračun RS ali za veterinarske zavode. Prav 
tako ne bodo nastale nove naloge za državne organe, Agen- 
cijo ali veterinarske zavode. 

Predlagane spremembe pomenijo pospešitev postopka lastni- 
njenja za veterinarske in mešane veterinarsko-kmetijske 
zavode, obenem pa omogočajo hkratno izločitev veterinar- 
skega dela iz mešanih zavodov. 

Besedilo členov 

1. člen 

Četrti odstavek 148. člena zakona o veterinarstvu (Uradni list 
RS, št. 82/94 in 21/95) se spremeni tako, da se glasi: 

»(4) Preostanek družbnega kapitala veterinarskega zavoda se 
v skladu s tretjim in četrtim odstavkom 22. člena zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 
7/93, 31/93 in 1/96) lastnini na način prodaje delnic veterinar- 
skega zavoda za gotovino, pri čemer se prodajna cena delnic 
določi na podlagi otvoritvene bilance veterinarskega zavoda. 
Pri tem veterinarski zavod zagotovi prednostno pravico 
nakupa teh delnic zaposlenim, bivšim zaposlenim in upokoje- 
nim delavcem veterinarskega zavoda.« 

2. člen 

Drugi odstavek 149. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Z vpisom lastninskega problikovanja veterinarskega dela 
veterinarsko-kmetijskega zavoda v sodni register se nove 
veterinarske družbe izločijo iz sestava mešanega zavoda in se 
nanje prenesejo sredstva, obveznosti do virov sredstev, bre- 
mena in delavci, ki so namenjeni za veterinarsko dejavnost. 
Kmetijski del zavoda nadaljuje z delom, dokler ne uskladi 
svoje organiziranosti s posebnimi predpisi.« 

3. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

S spremembo četrtega odstavka 148. člena zakona o veteri- 
narstvu bi omogočili, da veterinarski zavodi čimprej končajo 
postopek lastninjenja in začnejo delati kot zasebne veterinar- 
ske organizacije. Zato bi preostanek družbenega kapitala 
veterinarskega zavoda, ki ostane po izločitvi dela, ki pripada 
Republiki Sloveniji, ugotovitvi deleža občin, notranji razdelitvi 
in notranjem odkupu, prednostno lastninili zaposleni, bivši 
zaposleni in upokojeni delavci veterinarskega zavoda, in sicer 
na način prodaje delnic po vrednosti deručbenega kapitala, 
ugotovljeni v otvoritveni bilanci. 

Sprememba v drugem odstavku 149. člena je nujno potrebna 
zato, ker je veljavna določba do 31. 12. 1995 neizvedljiva. 
Čeprav se je ob sprejetju tega zakona ocenjevalo, da bo lahko 
lastninjenje veterinarskih in veterinarsko-kmetijskih zvodov 
končano do 31. 12. 1995, so se postopki zavlekli in razdružitev 
veterinarskega in kmetijskega dela veterinarsko-kmetijskih 
zavodov v tem roku ni možna. Zato je treba veljavno določbo 
spremeniti tako, da se bo dejanska izločitev veterianrskega 
dela iz mešanih zavodov izvršila s končanim lastninjenjem 
veterinarskega dela, prenosom nanj ustreznega dela sredstev, 
obveznosti do virov sredstev, bremen in delavcem ter vpisom 
novih veterinarskih družb v sodni register. Kmetijski del 
zavoda pa nadaljuje z delom, dokler se tudi sam ne reorgani- 
zira v skladu s posebnimi predpisi. 

BESEDILO 148. IN 149. ČLENA ZAKONA O VETERINARSTVU 
(URADNI LIST RS, ŠT. 82/94 IN 21/95) 

148. člen 

(1) Družbeni kapital, ki po izločitvi ostane v veterinarskem 
zavodu, se ponudi v odkup delavcem, zaposlenim v veterinar- 
skih zavodih, bivšim zaposlenim in upokojenim delavcem z 
možnostjo lastninjenja po veterinarskih zavodih ali po veteri- 
narskih postajah. 

(2) Veterinarski zavod razdeli zaposlenim, bivšim zaposlenim 
in upokojenim delavcem navadne delnice za največ 20% vred- 
nosti družbenega kapitala v zameno za lastninske certifikate 
oziroma ožjim družinskim članom zaposlenih, bivših zaposle- 
nih in upokojenih, kot preostanek delnic do vrednosti 20% 
družbenega kapitala, če le-ta ni bil razdeljen. V primeru, da 
našteti subjekti predložijo veterinarskemu zavodu lastniške 
certifikate v vrednosti, ki presega 20% vrednosti družbenega 
kapitala, se presežni del uporabi v notranjem odkupu. 

(3) Pravico do notranjega odkupa v programu lastninskega 
preoblikovanja za notranji odkup predvidenega družbenega 
kapitala imajo vsi zaposelni, bivši zaposleni in upokojeni 
delavci veterinarskega zavoda oziroma vetrinarske postaje, in 
se za njegovo izvedbo smiselno uporabljajo določbe zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij, ki urejajo notranji 
odkup, razen prenosa na sklade po 22. členu zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij. 

(4) Preostanek družbenega kapitala se lastnini z javno pro- 
dajo delnic, pri čemer veterinarski zavod oziroma postaje 
zagotovi predkupno pravico v korist zaposlenih, ki morajo 
svojo odločitev o nakupu delnic v roku 60 dni od ponudbe 
pisno sporočiti veterinarskemu zavodu. 

(5) Zavod nakaže kupnino za družbeni kapital na Sklad Repu- 
blike Slovenije za razvoj, ki jo mora razdeliti na sklade po 22- 
členu zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v ustrez- 
nih deležih. 

(6) Če veterinarski zavod ne predloži programa lastninjenja" 
šestih mesecih po pravnomočnosti določitve deleža javneg* 
veterinarskega zavoda oziroma občin, postane celoten druž- 
beni kapital last Sklada Republike Slovenije za razvoj in se 
preoblikuje po zakonu o privatizaciji pravnih oseb, ki so 
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družbeni kapital prenesle na Sklad Republike Slovenije za virov sredstev, bremena ter delavci in to glede na pretežno 
razvoj. namembnost za veterinarsko oziroma kmetijsko dejavnost. 

(2) Glede na ugotovljeno namembnost sredstev, obveznosti 
149. člen do virov sredstev, bremen in dejavnosti delavcev se iz veteri- 

narsko-kmetijskega zavoda do 31.12.1995 izloči veterinarski 
(1) Če opravljajo veterinarski zavodi tudi kmetijske dejavnosti, del, pri čemer se ta del hkrati lastnini po 147. in 148. členu 
se po postopku in na način, določen v 147. členu tega zakona, tega zakona. Kmetijski del zavoda nadaljuje z delom, dokler 
na predpisan način razdelijo tudi sredstva, obveznosti do ne uskladi svoje organiziranosti s posebnimi predpisi. 

.      \ 

BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU 

PODJETIJ (Z DRUŽBENIM 

KAPITALOM), KI OPRAVLJAJO 

TURISTIČNO DEJAVNOST IN KATERIH 

NEPREMIČNINE SE NAHAJAJO NA 

OBMOČJU TRIGLAVSKEGA 

NARODNEGA PARKA (ZLPPTR) 

- EPA 329 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 178. seji dne 18. januarja 
1996 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKO- 
VANJU PODJETIJ (Z DRUŽBENIM KAPITALOM). KI 
OPRAVLJAJO TURISTIČNO DEJAVNOST IN KATERIH 
NEPREMIČNINE SE NAHAJAJO NA OBMOČJU TRIGLAV- 
SKEGA NARODNEGA PARKA. 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 35. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
13/11-1995 in 195. Člena poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o lastninskem 

preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki oprav- 
ljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se naha- 
jajo na območju Triglavskega narodnega parka - tretja 
obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- mag. Anton ROP, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

l.jčten 

Ta zakon ureja: 

~ lastninsko preoblikovanje podjetij z družbenim kapitalom, 
ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se 
nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka, 

- lastninsko pravni status nepremičnin na območju Triglav- 
skega narodnega parka, katerih vrednost so v skladu z določi- 
°m 5. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ( 
uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/93) izločila podjetja, ki 
°Pravljajo turistično dejavnost, 

"" ustanovitev Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega 
Orodnega parka, 

j~ Prenos objektov in pripadajočih funkcionalnih zemljišč v 
'®sti Republike Slovenije na območju Triglavskega narodnega 
Parka na Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narod- 
na parka. 

2. člen 

Podjetja, za katera se uporabljajo določbe tega zakona, so 
podjetja z družbenim kapitalom, ki opravljajo turistično dejav- 
nost v širšem pomenu besede (gostinstvo in turizem, žičničar- 
ska dejavnost ter druge turistične storitve) in katerih nepre- 
mičnine se delno ali v celoti nahajajo na območju Triglav- 
skega narodnega parka. 

SKLAD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA 
NARODNEGA PARKA 

3. člen 

Za sofinanciranje in spodbujanje razvoja Triglavskega narod- 
nega parka se ustanovi Sklad za spodbujanje razvoja Triglav- 
skega narodnega parka (v nadaljnjem besedilu: Sklad). 

Sklad je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovor- 
nostmi, določenimi s tem zakonom. 

Sklad je delniška družba. 

Firma Sklada je: Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega 
narodnega parka d. d.. 
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Sedež Sklada je v Informacijskem centru TNP v Trenti. 

4. člen 

Sklad opravlja naslednje dejavnosti: 

- upravljanje, poslovanje in razpolaganje z nepremičninami, 
vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, pridobljenimi v pro- 
cesu lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapita- 
lom v podjetja z znanimi lastniki, 

- druge dejavnosti v skladu s tem zakonom in statutom 
Sklada. 

K statutu Sklada daje soglasje Državni zbor. 

5. člen 

Osnovni kapital Sklada znaša 3.000.000,00 tolarjev in je razde- 
ljen na delnice. 

Delnice so navadne in se glasijo na ime. Delnic Sklada ni 
mogoče prenesti na osebe izven kroga možnih delničarjev, 
opredeljenih v 7. členu tega zakona. Vrsto, število in nomi- 
nalno vrednost delnic ter druge pogoje v zvezi z izdajo delnic 
določa statut Sklada. 

6. člen 

Sklad se ustanovi tako, da Republika Slovenija kot edini 
ustanovitelj Sklada sprejme statut in pridobi vse delnice prve 
emisije Sklada. Statut Sklada v imenu Republike Slovenije 
sprejme Vlada Republike Slovenije. Vplačilo osnovnega kapi- 
tala se opravi v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona. 

Glede ustanovitve Sklada se ne uporabljajo določbe 170. 
člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/ 
93). 

7. člen 

Delničarji Sklada, poleg Republike Slovenije, so lahko le: 

- občine na območju Triglavskega narodnega parka, vendar 
skupno število delnic, ki jih lahko pridobijo, ne sme presegati 
za posamezno občino 5% delniškega kapitala Sklada ali 
skupno 25% delniškega kapitala Sklada, 

^ državljani Republike Slovenije, vendar skupno število del- 
nic, ki jih lahko pridobijo ne sme presegati za posameznega 
državljana 0,2% delniškega kapitala Sklada ali skupno 24% 
delniškega kapitala Sklada. 

8. člen 

V roku 30 dni po vpisu Sklada v sodni register prenese 
Republika Slovenija na občine na območju Triglavskega 
narodnega parka delnice Sklada v skupni višini 25% delni- 
škega kapitala Sklada, in sicer tako, da vsaka občina pridobi 
enako število delnic. 

Občine na območju Triglavskega narodnega parka oziroma 
njihovi pravni nasledniki, ne smejo delnic, pridobljenih po 
prejšnjem odstavku, prenesti na delničarje iz druge alinee 7. 
člena tega zakona brez soglasja Republike Slovenije. 

9. člen 

V roku šest mesecev po izteku roka iz 29. člena tega zakona 
ponudi Republika Slovenija državljanom Republike Slovenije 
iz druge alinee 7. člena tega zakona v odkup delnice Sklada v 
skupni višini 24% delniškega kapitala Sklada. Prodajna cena 
delnic se določi na podlagi ocenjene vrednosti Sklada. 

Podrobnejše predpise o načinu prodaje delnic Sklada delni- 
čarjem iz druge alinee 7. člena tega zakona predpiše Vlada 
Republike Slovenije. 

Plačilo delnic se lahko opravi z denarnimi sredstvi ali z izroči- 
tvijo lastniških certifikatov. 

10. člen 

Sredstva za poslovanje Sklada se zagotavljajo: 

- iz kupnine, pridobljene v postopkih lastninskega preobliko- 
vanja podjetij po tem zakonu, 
- iz sredstev, pridobljenih z upravljanjem in poslovanjem z 
nepremičninami in vrednostnimi papirji, prenešenimi na 
Sklad po tem zakonu. 
- iz drugih virov, določenih s posebnimi zakoni. 

11. člen 

Sredstva, zagotovljena na način iz 10. člena tega zakona, z 
izjemo dela dobička, ki pripada delničarjem iz druge alinee 7. 
člena tega zakona, se po pokritju vseh obveznosti Sklada, v 
celoti namenijo: 

- varovanju narave, naravne in kulturne dediščine, 
- ekološki sanaciji Triglavskega narodnega parka, 
- spodbujanju sonaravnega gospodarjenja s kmetijskimi 
zemljišči in gozdovi, 
- pospeševanju razvoja na območju Triglavskega narodnega 
parka skladno z zakonom o Triglavskem narodnem parku, 
- promociji Triglavskega narodnega parka. 

Podrobneje pogoje za pridobitev in namene porabe sredstev 
določi Sklad s posebnim pravilnikom. 

Sredstva iz 3. in 4. alinee prvega odstavka tega člena se 
dodelijo uporabnikom na podlagi javnega razpisa. 

12. člen 

Organi Sklada so: skupščina, nadzorni svet in uprava. 

13. člen 

Skupščina Sklada: 
- sprejema spremembe statuta Sklada; 
- sprejema finančni načrt Sklada; 
- sprejema zaključni račun Sklada s poročilom o delu; 
- imenuje in razrešuje nadzorni svet Sklada; 
- odloča o vseh vprašanjih v zvezi z delniškim kapitalom 
Sklada; 
- sprejema naložbeno politiko; 
- sprejema Pravilnik iz drugega odstavka 11. člena tega 
zakona; 
- odloča o drugih zadevah v skladu s statutom Sklada in 
zakoni. 

Dokler je Republika Slovenija edini delničar Sklada, opravlja 
vlogo skupščine Sklada Vlada Republike Slovenije. 

14. člen 

Nadzorni svet ima pet članov. 

Nadzorni svet imenuje in razrešuje skupščina Sklada za dobo 
dveh let iz vrst priznanih strokovnjakov, ki ne smejo biti 
posredno ali neposredno povezani z uporabniki sredstev, ki 
jih Sklad daje v skladu z določilom 11. člena tega zakona. 

Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: 

- imenuje in razrešuje Upravo Sklada; 
- nadzoruje finančno poslovanje Sklada; 
- opravlja druge naloge, določene v statutu Sklada in zako- U 
nih. 

15. člen 

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi Uprava, ki jo ime- po 
nuje nadzorni svet Sklada. Soglasje k imenovanju in razrešitvi p 
Uprave Sklada daje Vlada Republike Slovenije. 
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Število članov, mandat ter pristojnosti Uprave se določijo v 
Statutu Sklada. 

16. člen 

Za pripravo strokovnih predlogov glede uporabe sredstev iz 
11. člena tega zakona imenuje Uprava strokovno komisijo, ki 
šteje deset članov, od tega dva člana iz vrst strokovnjakov za 
varstvo narave in sonaravnega gospodarjenja z obnovljivimi 
naravnimi viri, po en predstavnik ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo in gozdarstvo, ministrstva, pristojnega za okolje in 
prostor in ministrstva, pristojnega za kulturo ter po en pred- 
stavnik občin: Tolmin, Bovec, Bohinj, Bled, Kranjska gora in 
občina Kobarid. 

Način imenovanja ter mandat članov komisije, kakor tudi 
naloge in način njenega delovanja se določijo v statutu 
Sklada. 

17. člen 

S statutom se podrobneje določijo: 

- notranja organizacija in način poslovanja Sklada; 
- pooblastilo za zastopanje in predstavljanje družbe; 
- pravice, obveznosti in pristojnosti organov Sklada; 
- število ter mandat članov Uprave Sklada; 
- vrsta, število in nominalna vrednost delnic, ki jih lahko 
Izdaja Sklad v nadaljnjih emisijah; 
~ druga pomembnejša vprašanja vezana za poslovanje 
Sklada. 

K spremembam statuta Sklada daje soglasje Vlada Republike 
Slovenije. 

18. člen 

2a vprašanja, ki niso urejena s tem zakonom, se glede Sklada 
uporabljajo določbe Zakona o gospodarskih družbah o delni- 
ški družbi. 

Lastninsko preoblikovanje podjetij 

Lastninsko preoblikovanje podjetl] a sedežem izven 
območja Triglavskega narodnega parka, katerih nepremič- 
nine na območju Triglavskega narodnega parka ne pred- 

stavljajo zaključene delovne celote 

19. člen 

podjetje, katerega nepremičnine, ki se nahajajo na območju 
'riglavskega narodnega parka predstavljajo v naravi zem- 
'Hšče oziroma objekt, ki ne predstavlja funkcionalne delovne 
°e|ote, z izjemo kmetijskih zemljišč in gozdov, v roku 90 dni 
Po uveljavitvi tega zakona izloči navedene nepremičnine v 
~Jr®rne družbenega kapitala in jih s pogodbo brezplačno pre- 
n®se na Sklad. 

izločitvi nepremičnin iz prejšnjega odstavka se podjetje 
®®tninsko preoblikuje po določbah Zakona o lastninskem 

3 jfc®oblikovaniu Podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 31/ 
ti 
'' °9odba o brezplačnem prenosu nepremičnin, ki se nahajajo 

* območju Triglavskega narodnega parka na Sklad, je 
rstavni del obvezne dokumentacije, ki jo podjetje predloži 
9®nciji Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatiza- 

ijatj Pfi odobr'tvi Programa lastninskega preoblikovanja po- 

y ^'"Insko preoblikovanje podjetij, ki se v celoti nahajajo 
na območju Triglavskega narodnega parka 

20. člen 

, ki se v celoti nahaja na območju Triglavskega narod- 
9a Parka, se lastninsko preoblikuje v skladu z določbami 

zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij, če s tem zako- 
nom ni drugače določeno. 

Pri lastninskem preoblikovanju podjetij iz prejšnjega 
odstavka se ne uporabljajo določbe zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij in na njem temelječih podzakonskih 
aktov o obvezni izločitvi nepremičnin na območju Triglav- 
skega narodnega parka. 

21. člen 

Podjetje, ki se v celoti nahaja na območju Triglavskega narod- 
nega parka, se lastninsko preoblikuje z obvezno kombinacijo 
naslednjih načinov lastninskega preoblikovanja: 

- prenos navadnih delnic na sklade, 
- interna razdelitev delnic in 
- notranji odkup delnic. 

22. člen 

Podjetje izda za vrednost celotnega družbenega kapitala po 
otvoritveni bilanci navadne delnice in z njimi najprej obvezno 
prenese: 

- 10% družbenega kapitala na Kapitalski sklad pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, 
- 10% družbenega kapitala na Slovenski odškodninski sklad 
in 
- 20% družbenega kapitala na Sklad za spodbujanje razvoja 
Triglavskega narodnega parka iz 3. člena tega zakona. 

Navadne delnice iz prvega odstavka: 

- dajejo pravico do upravljanja tako, da vsaka delnica nosi en 
glas, 
- dajejo sorazmerno pravico do dividende, 
- se glasijo na ime, 
- imajo nominalnq.vrednost, ki je mnogokratnik števila 10, 
- dajejo ob stečaju ali likvidaciji podjetja pravico do poplačila 
sorazmernega dela iz stečajne oziroma likvidacijske mase, 
- so prenosljive razen v primeru iz zadnje alinee tega od- 
stavka, 
- jih ni mogoče prenesti ali prodati tuji pravni ali fizični osebi 
ter domači pravni osebi, ki je posredno ali neposredno v lasti 
tuje fizične ali pravne osebe. 

23. člen 

Po prenosu delnic na sklade iz 23. člena tega zakona podjetje 
opravi interno razdelitev delnic zaposlenim, bivšim zaposle- 
nim in upokojenim delavcem podjetja za največ 20% vredno- 
sti družbenega kapitala po otvoritveni bilanci. 

Upravičenci do interne razdelitve delnic iz prejšnjega 
odstavka so pod enakimi pogoji tudi državljani Republike 
Slovenije. 

Preostanek delnic do 20% vrednosti družbenega kapitala, ki 
niso bile razdeljene, lahko podjetje, na podlagi internega 
razpisa zamenja za certifikate ožjih družinskih članov zapo- 
slenih. 

Za interno razdelitev delnic po tem členu se v celoti uporab- 
ljajo določbe 2., 4., 5. in 6. odstavka 23. člena Zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij. 

24. člen 

Po opravljenem prenosu delnic na sklade po 23. členu tega 
zakona in opravljeni interni razdelitvi delnic po 24. členu tega 
zakona podjetje 40% družbenega kapitala v celoti nameni 
notranjemu odkupu delnic. 

Glede izvedbe notranjega odkupa delnic se uporabljajo 
določbe Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij o 
notranjem odkupu, če niso v nasprotju s tem zakonom. 
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Pravico do nakupa delnic v programu notranjega odkupa 
imajo vsi zaposleni, bivši zaposleni in upokojeni delavci 
podjetja, ki so državljani Republike Slovenije. Pravico do 
nakupa delnic v programu notranjega odkupa imajo tudi 
državljani Republike Slovenije, Ce so sodelovali v interni raz- 
delitvi delnic v skladu z določbo drugega odstavka 24. člena 
tega zakona. 

Pod enakimi pogoji imajo predkupno pravico do nakupa 
delnic v okviru programa notranjega odkupa zaposleni, bivši 
zaposleni in upokojeni delavci podjetja, ki so državljani Repu- 
blike Slovenije. 

Sklad Republike Slovenije za razvoj mora denarna sredstva, 
pridobljena iz naslova plačane kupnine za delnice iz notra- 
njega odkupa po tem zakonu nakazati v državni proračun 
najkasneje v roku 15 dni po vsakokratnem vplačilu kupnine na 
račun Sklada Republike Slovenije za razvoj. Navedena sred- 
stva se v celoti uporabijo za dokapitalizacijo Sklada. 

25. člen 

Podjetje delnice, ki so preostale, potem ko je opravilo pre- 
nose na sklade, interno razdelitev in notranji odkup delnic po 
določbah 23., 24. in 25. člena tega zakona, lahko ponudi v 
javno prodajo oziroma prenese na Sklad kot navadne delnice. 
Navadne delnice po tem členu imajo lastnosti delnic iz dru- 
gega odstavka 23. člena tega zakona. 

Lastninsko preoblikovanje podjetij a sedežem Izven 
območja Triglavskega narodnega parka, katerega 

nepremičnine na območju Triglavskega narodnega parka 
predstavljajo zaključeno delovno celoto 

26. člen 

Podjetje, katerega del, ki se nahaja na območju Triglavskega 
narodnega parka, predstavlja zaključeno delovno celoto, se 
lastninsko preoblikuje po tem zakonu tako, da se v roku 3 
mesecev po uveljavitvi tega zakona razdeli na dve delniški 
družbi oziroma družbi z omejeno odgovornostjo, pri čemer se 
navedeni del oblikuje kot samostojna delniška družba ozi- 
roma družba z omejeno odgovornostjo s sedežem na 
območju Triglavskega narodnega parka. 

Družbeni kapital, ki je osnova za preoblikovanje po tem členu 
zakona se ugotovi z razdelitveno bilanco, ki se izdela po 
knjigovodski vrednosti na dan 31.12.1992. Natančnejše pred- 
pise o izdelavi razdelitvene bilance izda na predlog Agencije 
Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo Vlada 
Republike Slovenije. 

Novooblikovano podjetje s sedežem na območju Triglavskega 
narodnega parka se lastninsko preoblikuje na način določen 
v 21., 22., 23., 24., 25. in 26. členu tega zakona. 

27. člen 

Pri prenosu delnic podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala 
po določbah tega zakona, na osebe izven kroga notranjih 
delničarjev, ima Sklad prednostno pravico odkupa. Pred- 
nostno pravico mora Sklad uveljaviti v roku 45 dni po prejemu 
obvestila o načrtovani prodaji. 

28. člen 

Podjetje mora sprejeti program lastninskega preoblikovanja 
in ga predložiti v odobritev Agenciji Republike Slovenije za 
prestrukturiranje in privatizacijo najpozneje v roku 90 dni po 
uveljavitvi tega zakona. Če podjetje ne izvede lastninskega 
preoblikovanja v skladu s sprejetim programom preoblikova- 
nja in vloži prijave za vpis v sodni register najkasneje v roku 
dvanajst mesecev po uveljavitvi tega zakona preide celotni 
družbeni kapital podjetja v last in upravljanje Sklada. 

LASTNINSKA PRAVICA 

29. člen 

Na nepremičninah na območju Triglavskega narodnega 
parka, ki se po tem zakonu prenesejo na Sklad in na nepre- 
mičninah, ki se nahajajo na območju Triglavskega narodnega 
parka in so last državljanov Republike Slovenije ali domačih 
pravnih oseb, ne more pridobiti lastninske pravice nobena 
tuja pravna ali fizična oseba ter domača pravna oseba, ki je 
posredno ali neposredno v lasti tuje pravne ali fizične osebe. 

Državljani Republike Slovenije in domače pravne osebe, ki so 
lastniki nepremičnin v Triglavskem narodnem parku, teh ne 
smejo prodati tuji fizični oziroma pravni osebi in domači 
pravni osebi, ki je posredno ali neposredno v lasti tuje pravne 
ali fizične osebe. 

Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjima odstavkoma, 
so nični. 

PRENOS DRUGIH NEPREMIČNIN NA SKLAD 

30. člen 

Nezasedeni objekti in funkcionalna zemljišča na območju 
Triglavskega narodnega parka, ki so v lasti Republike Slove- 
nije, se prenesejo na Sklad v roku 90 dni po vpisu Sklada v 
sodni register z vzpostavitvijo lastninske pravice v korist 
Sklada. 

V zemljiškoknjižnih vložkih, v katerih je kot imetnik pravice 
uporabe na nepremičninah iz prejšnjega odstavka vknjižena 
Republika Slovenija oziroma njen organ ali organizacija, se 
vknjiži lastninska pravica na Sklad. 

Sklad mora v roku 90 dni po vpisu v sodni register vložiti 
zemljiškoknjižni predlog v skladu z določbo drugega 
odstavka tega člena pri pristojnem sodišču. 

KAZENSKE DOLOČBE 

31. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za 
gospodarski prekršek podjetje, če v nasprotju s prvim odstav- 
kom 20. člena zakona ne izloči nepremičnin in jih prenese na 
Sklad. 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se za gospodarski 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje po tem členu. 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

32. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona se za namen opravljanja 
osnovnošolske, srednješolske in visokošolske vzgojno-izo- 
braževalne dejavnosti celotni družbeni kapital podjetja Mla- 
dinski izobraževalni center MIC Bohinj p. o., Ribičev Laz 63, 
Bohinj prenese v last in upravljanje Republike Slovenije, pri 
čemer ga ta ne sme brez predhodnega soglasja Državnega 
zbora Republike Slovenije odtujiti ali kako drugače prenesti 
na drug subjekt. 

S prenosom družbenega kapitala v last in upravljanje Repu- 
blike Slovenije se podjetje iz prejšnjega odstavka preoblikuje 
v družbo z omejeno odgovornostjo. Za ustanovitelja družbe 1 
omejeno odgovornostjo se šteje Republika Slovenija, ki tudi 
sprejme družbeno pogodbo. 

Preoblikovanje podjetja iz prvega odstavka tega člena s« 
vpiše v sodni register. Osnovni kapital se vpiše v sodni reg>' 
ster v višini ugotovljeni z revizijskim poročilom oziroma 1 

odločbo, ki jo na podlagi opravljenega revizijskega postopk' 
v skladu z določbami zakona o lastninskem preoblikovanji' 
podjetij opravi Agencija Republike Slovenije za revidirani' 
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lastninskega preoblikovanja podjetij. Ne glede na določbe 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij se revizijski 
postopek izvede za čas od 1.12.1990 do dneva uveljavitve tega 
zakona. Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastnin- 
skega preoblikovanja podjetij mora začeti s postopkom revi- 
diranja v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe in 
zakona, ki ureja sodni register, se predlogu za vpis preobliko- 

vanja po tem členu priloži le družbena pogodba ter revizijsko 
poročilo oziroma odločba Agencije Republike Slovenije za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij. 

33. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 35. seji dne 13.11.1995 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o lastninskem pre- 
oblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), ki opravljajo 
turistično dejavnost in katerih nepremičnine se nahajajo na 
območju Triglavskega narodnega parka ter sprejel sklep, s 
katerim je naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi pred- 
log navedenega zakona za tretjo obravnavo. 

V skladu z zgoraj navedenim sklepom Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije je predlagatelj pripravil predlog zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij (z družbenim kapitalom), 
ki opravljajo turistično dejavnost in katerih nepremičnine se 
nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka za tretjo 
obravnavo glede na sprejete amandmaje ob drugi obravnavi 
predloga zakona. 

Glede na sprejete amandmaje ob drugi obravnavi predloga 
zakona, vsebuje predlog zakona za tretjo obravnavo nasled- 
nje spremembe v besedilu posameznih členov: 

V 1. člen 

V besedilu četrte alinee 1. člena sta črtani besedi »oziroma 
občin«. 

2) 3. člen 

Besedilo petega odstavka 3. člena je spremenjeno, tako da se 
glasi: 

»Sedež Sklada je v Informacijskem centru TNP v Trenti.« 

3. 4. člen 

V prvi alinei 4. člena je besedilo »upravljanje in poslovanje' 
nadomeščeno z besedilom »upravljanje, poslovanje in razpo- 
laganje'. 

V besedilu 4. člena je dodan drugi odstavek, ki se glasi: 

'K statutu Sklada daje soglasje Državni zbor.' 

4. 6. člen 

V besedilu prvega odstavka 6. člena so črtane besede -in za 
račun'. 

5. 7. člen 

V besedilu druge alinee je število »0,5« nadomeščeno s števi- 
lom »0,2'. 

6. 9. člen 

^ Prvem odstavku 9. člena je beseda »delničarjem« nadomeš- 
čena z besedami »državljanom Republike Slovenije'. 
7- 15. člen 

^ besedilu drugega odstavka je za besedo -članov dodana v*jica in beseda »mandat'. 

8. 16. člen 

Na koncu besedila prvega odstavka so za besedami»Kranjska 
gora' dodane besede »In občina Kobarid.» 

9. 19. člen 

Iz predloga zakona za tretjo obravnavo je črtano besedilo 19. 
člena. 

10. 20. do 31. člen 

Členi od 20. do 32. člena so preštevilčeni, ker je bil črtan 19. 
člen predloga zakona za drugo obravnavo. 

11. 29. člen 

V prvem odstavku 29. člena predloga zakona za tretjo obrav- 
navo je za besedo »Sklad' v drugi vrstici dodano besedilo »in 
na nepremičninah, ki se nahajajo na območju Triglavskega 
narodnega parka in so last državljanov Republike Slovenije ali 
domačih pravnih oseb,'. 

Za prvim odstavKom je dodan nov drugi odstavek, ki se glasi: 

•Državljani Republike Slovenije in domače pravne osebe, ki 
so lastniki nepremičnin v Triglavskem narodnem parku, teh 
ne smejo prodati tuji fizični oziroma pravni osebi in domači 
pravni osebi, ki je posredno ali neposredno v lasti tuje pravne 
ali fizične osebe.' 

Dosedanji drugi odstavek je postal tretji odstavek. 

12. 30. člen 

Besedilo 30. člena je spremenjeno, tako da se glasi: 

»Nezasedeni objekti in funkcionalna zemljišča na območju 
Triglavskega narodnega parka, ki so v lasti Republike Slove- 
nije, se prenesejo na Sklad v roku 90 dni po vpisu Sklada v 
sodni register z vzpostavitvijo lastninske pravice v korist 
Sklada. 

V zemljiškoknjižnih vložkih, v katerih je kot imetnik pravice 
uporabe na nepremičninah iz prejšnjega odstavka vknjižena 
Republika Slovenija oziroma njen organ ali organizacija, se 
vknjiži lastninska pravica na Sklad. 

Sklad mora v roku 90 dni po vpisu v sodni register vložiti 
zemljiškoknjižni predlog v skladu z določbo drugega 
odstavka tega člena pri pristojnem sodišču.« 

13. Naziv VI. poglavja 

Naziv VI. poglavja je spremenjen tako, da se glasi: 

»VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA« 

32. člen 

Za nazivom VI. poglavja je dodan nov 32. člen, ki se glasi: 
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»Z dnem uveljavitve tega zakona se za namen opravljanja 
osnovnošolske, srednješolske in visokošolske vzgojno-izo- 
braževaine dejavnosti celotni družbeni kapital podjetja Mla- 
dinski izobraževalni center MIC Bohinj p. o., Ribičev Laz 63, 
Bohinj prenese v last in upravljanje Republike Slovenije, pri 
čemer ga ta ne sme brez predhodnega soglasja Državnega 
zbora Republike Slovenije odtujiti ali kako drugače prenesti 
na drug subjekt. 

S prenosom družbenega kapitala v last in upravljanje Repu- 
blike Slovenije se podjetje iz prejšnjega odstavka preoblikuje 
v družbo z omejeno odgovornostjo. Za ustanovitelja družbe z 
omejeno odgovornostjo se šteje Republika Slovenija, ki tudi 
sprejme družbeno pogodbo. 

Preoblikovanje podjetja iz prvega odstavka tega člena se 
vpiše v sodni register. Osnovni kapital se vpiše v sodni regi- 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1. AMANDMA K 3. ČLENU 

Peti odstavek 3. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Sedež Sklada je v Trenti. Natančneje se sedež Sklada določi 
s statutom Sklada.« 

Obrazložitev 

S sprejetim amandmajem k 3. členu predloga zakona za 
drugo obravnavo je sedež Sklada za spodbujanje razvoja 
Triglavskega narodnega parka določen z navedbo objekta, v 
katerem naj bi Sklad imel prostore. V skladu z veljavnimi 
predpisi, ki urejajo vpis v sodni register, se sedež pravne 
osebe določi z označitvijo ulice, hišne Številke, kraja in pošte. 
Glede na navedeno se s predloženim amandmajem redakcij- 
sko popravlja sprejeti amandma ob drugi obravnavi in sicer 
tako, da se z zakonom določa kraj, v katerem bo sedež 
Sklada, natančneje (z oznako ulice in hiSne številke) pa se bo 
sedež Sklada določil s statutom Sklada. 

2. AMANDMA K 4. ČLENU 

Drugi odstavek 4. člena se črta. 

Obrazložitev 

Glede na dejstvo, da po predlogu zakona Vlada Republike 
Slovenije zastopa Republiko Slovenijo kot pravno osebo, le-ta 
opravlja vlogo skupščine in tudi sprejema statut Sklada za 
spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka. Z uvedbo 
inštituta soglasja Državnega zbora Republike Slovenije k sta- 
tutu Sklada se določa dvojnost zastopanja, kar ni v skladu s 
sistemskimi rešitvami. Taka rešitev pa bi tudi, glede na predpi- 
sani postopek odločanja Državnega zbora, upočasnila samo 
sprejemanje statuta in s tem ustanovitev Sklada za spodbuja- 
nje razvoja Triglavskega narodnega parka. 

3. AMANDMA K 9. ČLENU 

V prvem odstavku 9. člena se številka »29« nadomesti s 
številko »28«. 

Obrazložitev 

Ker je zaradi sprejetega amandmaja k 19. členu predloga 
zakona za drugo obravnavo ta člen črtan, je v besedilu pred- 
loga zakona za tretjo obravnavo prišlo do preštevilčenja čle- 
nov, zaradi česar je potrebno s predloženim amandmajem 
opraviti redakcijski popravek in navesti pravilno številko 
člena, na katerega se besedilo nanaša. 

ster v višini ugotovljeni z revizijskim poročilom oziroma z 
odločbo, ki jo na podlagi opravljenega revizijskega postopka 
v skladu z določbami zakona o lastninskem preoblikovanju 
podjetij opravi Agencija Republike Slovenije za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja podjetij. Ne glede na določbe 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij se revizijski 
postopek izvede za čas od 1. 12. 1990 do dneva uveljavitve 
tega zakona. Agencija Republike Slovenije za revidiranje last- 
ninskega preoblikovanja podjetij mora začeti s postopkom 
revidiranja v petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

Ne glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe in 
zakona, ki ureja sodni register, se predlogu za vpis preobliko- 
vanja po tem členu priloži le družbena pogodba ter revizijsko 
poročilo oziroma odločba Agencije Republike Slovenije za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij.« 

4. AMANDMA K 16. ČLENU 

1. V prvem odstavku 16. člena se besedi »deset članov« 
nadomestita z besedami »trinajst članov«, za besedami »mini- 
strstva, pristojnega za okolje in prostor« se doda vejica in 
besede »ministrstva, pristojnega za turizem«, v zadnji vrstici 
pa se za besedami »Kranjska'gora« doda vejica, besede »ir 
občina Kobarid« pa se nadomestijo z besedami »Kobarid ir 
Jesenice«. 

Obrazložitev 

S predlaganim amandmajem se povečuje število članov stro 
kovne komisije, in sicer tako, da se kot člana komisije dolo 
čata tudi predstavnik ministrstva, pristojnega za turizem, ks 
je glede na naloge komisije smiselno in predstavnik občin' 
Jesenice, ker se tudi navedena občina delno nahaja nj 
območju Triglavskega narodnega parka. Ker je s sprejetih 
amandmajem k 16. členu predloga zakona za drugo obrav 
navo kot član strokovne komisije dodatno določen tudi pred 
stavnik občine Kobarid bi strokovna komisija ob upoštevanj1 

dodatnih članov štela trinajst članov. 

2. V prvem odstavku 16. člena se beseda »deset« nadomesti' 
beseido »enajst«. 

Obrazložitev 
S sprejetim amandmajem k 16. členu predloga zakona 
drugo obravnavo je kot član strokovne komisije dodati 
določen tudi predstavnik občine Kobarid. S tem v zvezi 
potrebno ustrezno popraviti tudi tisti del člena, ki navi 
število članov strokovne komisije, ki ob upoštevanju dod> 
nega člana šteje enajst članov. 

Opomba: V primeru, da je sprejet prvi amandma Vlade Re? 
blike Slovenije pod točko 4. je ta amandma brezpredmeten 

5. AMANDMA K17. ČLENU V ZVEZI S SPREJETIM 
AMANDMAJEM K 4. ČLENU PREDLOGA ZAKONA ZA 
DRUGO OBRAVNAVO 

V drugem odstavku 17. člena se besede »Vlada Republ 
Slovenije« nadomestijo z besedami »Državni zbor Republ' 
Slovenije«. 

Obrazložitev 
S predloženim amandmajem se opravlja uskladitev besedi 
sprejetim amandmajem k 4. členu predloga zakona za dr' 
obravnavo, ki določa, da daje soglasje k statutu SkJ| 
Državni zbor Republike Slovenije. Glede na tako dolofj 
pristojnost Državnega zbora, le-ta daje soglasje tudi na sP 
membe statuta Sklada. . 

Opomba: V primeru, da je sprejet amandma Vlade Reput J 
Slovenije pod točko 1. je ta amandma brezpredmeten. 
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6. AMANDMA K 23. ČLENU V ZVEZI S SPREJETIM 
AMANDMAJEM K 19. ČLENU PREDLOGA ZAKONA ZA 
DRUGO OBRAVNAVO 

V prvem odstavku 23. člena se Številka »23« nadomesti s 
številko *22«. 

Obrazložitev 

Enako kot pri amandmaju k 9. členu. 

7. AMANDMA K 24. ČLENU V ZVEZI S SPREJETIM 
AMANDMAJEM K 19. ČLENU PREDLOGA ZAKONA ZA 
DRUGO OBRAVNAVO 

1. V prvem odstavku 24. člena se Številka »23« nadomesti s 
Številko »22«, številka »24« pa s številko »23«. 

2. V tretjem odstavku 24. člena se številka »24« nadomesti s 
številko »23«. 

Obrazložitev 

Enako kot pri amandmaju k 9. členu. 

8. AMANDMA K 25. ČLENU V ZVEZI S SPREJETIM 
AMANDMAJEM K19. ČLENU PREDLOGA ZAKONA ZA 
DRUGO OBRAVNAVO 

V 25. členu se številke »23., 24. in 25.« nadomestijo s števil- 
kami »22., 23. in 24.«, številka »23« v zadnji vrstici pa se 
nadomesti s številko »22«. 

Obrazložitev 

Enako kot pri amandmaju k 9. členu. 

9. AMANDMA K 26. ČLENU V ZVEZI S SPREJETIM 
AMANDMAJEM K19. ČLENU PREDLOGA ZAKONA ZA 
DRUGO OBRAVNAVO 

V tretjem odstavku 26. člena se številke »21., 22., 23., 24., 25. 
in 26.« nadomestijo s številkami »20., 21., 22., 23., 24. in 25.« 

Obrazložitev 

Enako kot pri amandmaju k 9. členu. 

10. AMANDMA K 29. ČLENU 

1. Za prvim odstavkom 29. člena se doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi: 

»Zemljišč na območju Triglavskega narodnega parka, ki so v 
lasti Sklada oziroma s katerimi Sklad upravlja, ni dopustno 
odtujiti, razen s soglasjem Vlade Republike Slovenije. 

Obrazložitev 

S predlaganim amandmajem se v skladu z že veljavnimi 
sistemskimi rešitvami na področju varovanja naravnih zname- 
nitosti določa prepoved prenosa lastninske pravice na zem- 
ljiščih na območju Triglavske narodnega parka, ki so v lasti 
Sklada oziroma s katerimi Sklad upravlja, na druge fizične 
oziroma pravne osebe, s čemer se želi preprečiti, da se na 
zavarovanem območju znižuje fond zemljišč, ki so posredno 
ali neposredno v lasti države oziroma v javni lasti. Odtujitev 
oziroma prenos lastninske pravice je možen le s soglasjem 
Vlade Republike Slovenije. 

* 
2- V drugem odstavku 29. člena se za besedo »prodati« 
dodajo besede »oziroma z drugim pravnim poslom prenesti 
na«. 

Obrazložitev 

S predloženim amandmajem se prepoved prenosa nepremič- 
nin na tuje fizične oziroma pravne osebe razširja tudi na 
druge pravne posle in ne samo na prodajo, s čemer se želi 
preprečiti, da bi se prenos nepremičnin opravil npr. z darilno 
pogodbo, kar bi na podlagi sprejetega besedila navedenega 
odstavka ob drugi obravnavi bilo dopustno. 

3. V zadnjem odstavku 29. člena se besedi »prejšnjima odstav- 
koma« nadomestita z besedami »tem členom«. 

t 
Obrazložitev 

Gre za redakcijski amandma, ki predstavlja uskladitev bese- 
dila zadnjega odstavka s besedilom prvega amandmaja pod 
to točko, s katerim se inštitut ničnosti pravnega posla razširja 
tudi na pravne posle sklenjen v nasprotju s predloženim 
novim drugim odstavkom. 

Opomba: Ta amandma je vezan na 1. amandma pod to točko. 

11. AMANDMA K 30. ČLENU 

1. V prvem odstavku 30. člena se beseda »nezasedeni« nado- 
mesti z besedo »opuščeni«. 

Obrazložitev 

Gre za pravnotehnični popravek zaradi jasnejšega pomena 
navedene določbe, ker ima opuščena stvar v veljavni pravni 
ureditvi svoj nedvoumen pravni pomen. 

2. Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se 
glasi: 

»Vlada Republike Slovenije s sklepom določi seznam opušče- 
nih objektov irr funkcionalnega zemljišča, ki se v skladu s 
prejšnjim odstavkom prenesejo na Sklad, v roku 60 dni po 
uveljavitvi tega zakona.« 

Obrazložitev 

S predloženim amandmajem se nalaga Vladi Republike Slove- 
nije, da v roku 60 dni od uveljavitve tega zakona objavi 
seznam opuščenih objektov in funkcionalnega zemljišča, s 
čemer bo omogočena hitrejša izvedba predlagane zakonske 
določbe. 

3. V tretjem odstavku 30. člena se beseda »drugega« nadome- 
sti z besedo »tretjega«. 

Obrazložitev 

Gre za redakcijski amandma. 

Opomba: Ta amandma je vezan na 2. amandma pod to točko. 

12. AMANDMA K 31. ČLENU V ZVEZI S SPREJETIM 
AMANDMAJEM K19. ČLENU PREDLOGA ZAKONA ZA 
DRUGO OBRAVNAVO 

V prvem odstavku 31. člena se številka »20« nadomesti s 
številko »19«. 

Obrazložitev 

Enako kot pri amandmaju k 9. členu. 

13. AMANDMA K NAZIVU VI. POGLAVJA 

V nazivu poglavja »VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA« se 
številka poglavja »VI.« nadomesti s številko »VII.«. 
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Obrazložitev 

Gre za redakcijski amandma, ki odpravlja napako pri številče- 
nju poglavij. 

14. AMANDMA K 32. ČLENU 

32. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Z dnem uveljavitve tega zakona se celotni družbeni kapital 
podjetja Mladinski izobraževalni center MIC Bohinj p. o., 
Ribičev Laz 63, Bohinj, prenese v last in upravljanje Republike 
Slovenije. 

S prenosom družbenega kapitala v last In upravljanje Repu- 
blike Slovenije se podjetje iz prejšnjega odstavka preoblikuje 
v družbo z omejeno odgovornostjo. Za ustanovitelja družbe z 
omejeno odgovornostjo se šteje Republika Slovenija. Druž- 
beno pogodbo v imenu Republike Slovenije sklene Vlada 
Republike Slovenije. 

Družba iz prejšnjega odstavka opravlja dejavnost vzgoje in 
izobraževanja na področju osnovnega, srednjega in visokega 
šolstva. 

Družba lahko spremeni ali razširi dejavnost iz prejšnjega 
odstavka le s soglasjem Vlade Republike Slovenije. Preobliko- 
vanje podjetja iz prvega odstavka tega člena se vpiše v sodni 
register. Osnovni kapital se vpiše v sodni register v višini 

BELEŽKE 

ugotovljeni z bilanco stanja za zadnje poslovno leto pred 
vpisom spremembe v sodni register. Ne glede na določbe 
zakona, ki ureja gospodarske družbe in zakona, ki ureja sodni 
register, se predlogu za vpis preoblikovanja v sodni register 
priloži le družbena pogodba ter bilanca stanja za zadnje 
poslovno leto pred vpisom spremembe v sodni register. 

Ne glede na nastop pravnih posledic iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, se v podjetju iz prvega odstavka tega 
člena opravi postopek revizije v skladu z določbami zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij. Ne glede na določbe 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij se revizijski 
postopek izvede za čas od 1. 12. 1990 do dneva uveljavitve 
tega zakona. Organ, pristojen za revidiranje lastninskega pre- 
oblikovanja podjetij, mora začeti s postopkom revidiranja v 
petnajstih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

Če ni z zakonom drugače določeno, ni dopustna odtujitev 
poslovnega deleža Republike Slovenije v družbi iz drugega 
odstavka tega člena, razen s predhodnim soglasjem Vlade 
Republike Slovenije.« 

Obrazložitev 

S predloženim amandmajem se ne posega v vsebino same 
določbe, temveč se le s pravnotehničnega stališča bolj 
natančno določa postopek preoblikovanja navedenega 
podjetja ter vpis pravnih posledic preoblikovanja v sodni 
register. 

poročevalec, it. 4 34 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

REPURLIKO SLOVENIJO IN REPURLIKO 

PORTUGALSKO 0 ZRAČNEM PROMETU 

(RPOMZP) 

- EPA 1377 

Vlada Republike Slovenije je na 178. seji dne 18. januarja 
1996 določil besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO PORTUGALSKO 
O ZRAČNEM PROMETU, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

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

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- Igor UMEK, minister za promet in zveze, 
- Ludvik BOKAL, direktor Uprave Republike Slovenije za 
zračno plovbo, 
- Borut MAHNIĆ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja Službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

1-člen 

Ratificira se Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko 
Portugalsko o zračnem prometu, podpisan v Ljubljani, 23. 
maja 1995. 

2. člen 

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

SPORAZUM 
MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO 
IN 

REPUBLIKO PORTUGALSKO 
O 

ZRAČNEM PROMETU 

REPUBLIKA SLOVENIJA in REPUBLIKA PORTUGALSKA, v 
nadaljevanju imenovani pogodbenici, kot pogodbenici Kon- 
vencije o mednarodnem civilnem letalstvu, odprte za podpis v 
Chicagu 7. decembra 1944, 

sta se v želji, da bi razvili sodelovanje na področju zračnega 
Prometa in da bi ustvarili potrebno podlago za opravljanje 
rednega zračnega prometa, dogovorili o: 

BesedilcTsporazuma v portugalskem jeziku je na vpogled v Službi za 
Mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike b|ovenije. 

1. člen 
Definicije 

1. Posamezni izrazi v tem sporazumu imajo, razen če kontekst 
zahteva drugače, tale pomen: 

a) »pristojni organi« pomeni za Republiko Slovenijo Ministr- 
stvo za promet in zveze, Upravo Republike Slovenije za 
zračno plovbo in za Republiko Portugalsko Generalno direk- 
cijo za civilno letalstvo ali v obeh primerih katerokoli osebo ali 
organ, pooblaščen za opravljanje nalog, ki jih zdaj opravljata 
omenjena organa; 

b) »konvencija« pomeni Konvencijo o mednarodnem civilnem 
letalstvu, ki je bila odprta za podpis v Chicagu 7. decembra 
1944, ter vključuje vsako prilogo, sprejeto v skladu z 90. 
členom omenjene konvencije, in vsako spremembo prilog ali 
konvencije v skladu z njenim 90. in 94. členom v tisti meri, v 
kateri sta obe pogodbenici te priloge ali spremembe sprejeli; 

c) »določeni prevoznik« pomeni vsakega zračnega prevoz- 
nika, ki je bil določen in je dobil dovoljenje v skladu s 3. 
členom tega sporazuma; 

d) »ozemlje« v zvezi z državo ima pomen kopnega in pripada- 
jočih teritorialnih voda, ki spadajo pod suverenost te države; 

e) »zračni promet«, »mednarodni zračni promet«, »pravoz- 
nik« in »pristanek v nekomercialne namene« imajo pomen, 
določen v 96. členu konvencije; 

f) »tarifa« pomeni cene, ki se bodo plačevale za prevoz potni- 
kov, prtljage ter tovora, in pogoje, pod katerimi se bodo te 
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cene uporabljale, vključno s cenami in pogoji za agencijo ter 
drugimi dodatnimi storitvami, vendar brez plačila ali pogojev 
za prevoz pošte; in 

g) »priloga« pomeni seznam prog, ki je priložen temu spora- 
zumu, in vsako določbo ali opombo v taki prilogi. 

2. Priloga k temu sporazumu je njegov neločljivi del. 

2. člen 
Prometne pravice 

1. Vsaka pogodbenica podeli določenim prevoznikom druge 
pogodbenice tele pravice pri opravljanju rednega mednarod- 
nega zračnega prometa in posebnega prometa: 

a) pravico do preleta svojega ozemlja brez pristanka; 
b) pravico do pristanka na tem ozemlju v nekomercialne 
namene. 

2. Vsaka pogodbenica podeli določenim prevoznikom druge 
pogodbenice pri opravljanju rednega mednarodnega zrač- 
nega prometa na progah, določenih v zadevnem oddelku 
seznama prog v prilogi, pravice, določene v tem sporazumu. 
Ta promet in te proge so v nadaljevanju imenovani »dogovor- 
jeni promet« in »določene proge«. Pri opravljanju dogovorje- 
nega prometa na določeni progi bodo prevozniki, ki jih je 
določila vsaka pogodbenica, imeli poleg pravic, naštetih v 
odstavku (1) tega člena in v skladu z določbami tega spora- 
zuma, še pravico do pristanka na ozemlju druge pogodbenice 
na točkah, ki so za to progo določene v pregledu prog tega 
sporazuma, z namenom vkrcanja in izkrcanja potnikov, prt- 
ljage ter tovora, vključno s pošto. 

3. Nobeno določilo 2. odstavka tega člena ne daje določe- 
nemu prevozniku ene pogodbenice pravice, da na ozemlju 
druge pogodbenice za plačilo ali najemnino vkrca potnike, 
prtljago, tovor ali pošto, ki so namenjeni v kraj na ozemlju 
druge pogodbenice. 

4. Če določeni prevoznik ene pogodbenice zaradi oboroženih 
spopadov, političnih nemirov ali dogodkov ali posebnih ali 
neobičajnih okoliščin ne more opravljati prometa po običajni 
progi, si bo druga pogodbenica prizadevala omogočiti nada- 
ljevanje prometa z ustreznimi spremembami proge, vključno s 
podelitvijo pravic za čas, potreben za normalno opravljanje 
prometa. Določila tega odstavka se bodo uporabljala brez 
razlikovanja med določenimi prevozniki pogodbenic. 

3. člen 
Določitev prevoznikov 

1. Vsaka pogodbenica ima pravico, da za opravljanje dogo- 
vorjenega prometa na določenih progah določi enega ali več 
prevoznikov. Pristojni organ pogodbenice, ki bo določila pre- 
voznika, bo to pisno sporočil pristojnemu organu druge po- 
godbenice. 

2. Po prejemu takega sporočila bo pristojni organ pogodbe- 
nice določenim prevoznikom druge pogodbenice v skladu z 
določili 3. in 4. odstavka tega člena brez odlašanja izdal 
potrebno dovoljenje za opravljanje prometa. 

3. Pristojni organ ene pogodbenice lahko od določenih pre- 
voznikov druge pogodbenice zahteva, naj dokažejo, da izpol- 
njujejo pogoje, določene v zakonih in predpisih, ki jih pri- 
stojni organ v skladu s konvencijo normalno in razumno 
uporablja pri opravljanju mednarodnega zračnega prometa. 

4. Vsaka pogodbenica ima pravico odkloniti izdajo dovolje- 
nja za opravljanje prometa iz 2. odstavka tega člena ali nalo- 
žiti pogoje, ki so po njenem mnenju potrebni, da jih določeni 
prevoznik izpolnjuje pri uresničevanju pravic iz 2. člena tega 
sporazuma, če nima zadostnih dokazov, da sta pretežo lastni- 
štvo in dejanski nadzor nad prevoznikom, ki ga druga pogod- 
benica določila, dejansko v rokah te pogodbenice ali njenih 
državljanov. 

5. Ko je prevoznik tako določen in dobi dovoljenje, sme 
kadarkoli začeti opravljati dogovorjeni promet pod pogojem, 
da so bili odobreni redi letenja in da v zvezi s tem prometom 
veljajo tarife, kot je določeno v 14. in 16. členu tega spora- 
zuma. 

6.Vsaka pogodbenica ima pravico, da s pisnim sporočilom 
umakne določitev kateregakoli od svojih prevoznikov in ga 
nadomesti z določitvijo drugega prevoznika. 

4. člen 
Preklic, začasna ustavitev In omejitev pravic 

1. Pristojni organ vsake pogodbenice bo imel pravico, da 
prekliče dovoljenje za opravljanje prometa ali da začasno 
ustavi uresničevanje pravic iz 2. člena tega sporazuma ali da 
prevozniku, ki ga je določila druga pogodbenica, določi take 
pogoje, kot se ji za uresničevanje teh pravic zdi potrebno, če: 

a. nima zadostnih dokazov, da sta pretežno lastništvo in 
dejanski nadzor nad tem prevoznikom v rokah pogodbenice, 
ki je prevoznika določila, ali njenih državljanov ali 

b. prevoznik ne spoštuje zakonov in predpisov pogodbenice, 
ki je te pravice dala, ali 

c. prevoznik ne opravlja dogovorjenega prometa pod pogoji, 
določenimi v tem sporazumu. 

2. Razen če so takojšen preklic, začasna ustavitev pravic ali 
določitev pogojev iz 1. odstavka tega člena nujni za prepreči- 
tev nadaljnje kršitve zakonov ali predpisov, se bo ta pravica 
uporabila šele po posvetovanju z drugo pogodbenico. Posve- 
tovanja se bodo začela v tridesetih (30) dneh od dneva pred- 
loga za njihov začetek, če ni dogovorjeno drugače. 

5. člen 
Zakoni In predpisi o vstopu In carinskem postopku 

1. Zakone, predpise in postopke pogodbenice, ki se nanašajo 
na prihod zrakoplovov, ki opravljajo mednarodni zračni proi 
met, na njeno ozemlje, zadrževanje na njem ali odhod i 
njenega ozemlja ali na uporabo in vodenje takih zrakoplovov 
bodo določeni prevozniki obeh pogodbenic spoštovali pf 
vstopu na to ozemlje, med zadrževanjem na njem ali ot 
odhodu s tega ozemlja. 

2. Zakoni, predpisi in postopki pogodbenice, ki se nanašajc 
na prihod potnikov, posadke, tovora in pošte v zrakoplovu n< 
njeno ozemlje, zadrževanje na njem ali odhod z njega, kot s< 
predpisi o vstopu, carinskem postopku, priseljevanju, potni' 
listinah, carinskem in sanitarnem nadzoru, bodo spoštovani! 
strani ali v imenu potnikov, posadk, tovora in pošte pri vstop1 

a ozemlje te pogodbenice, med zadrževanjem na tem ozemlj'; 
in ob odhodu s tega ozemlja. 

3. Nobena pogodbenica ne bo dala svojim prevoznikom 
prednosti pred določenimi prevozniki druge pogodbenice p' 
uporabi zakonov in predpisov iz tega člena. 

6. člen 
Carinske dajatve in druge takse 

1. Zrakoplovi, ki jih uporabljajo v mednarodnem zračne1* 
prometu določeni prevozniki ene od pogodbenic, kakor tuj l 
njihova običajna oprema, rezervni deli, zaloge goriva in ma*' 
ter druge zaloge (vključno s hrano, pijačo in tobakom), ki > 
na njih, so po prihodu na ozemlje druge pogodbenice opro1 

čeni vseh carinskih dajatev, inšpekcijskih taks in drugih daj' 
tev ali taks, če taka oprema in zaloge ostanejo na zrakoplov' 
dokler niso ponovno izvožene ali porabljene na delu potoV 
nja čez to ozemlje. J 

2. Omenjenih davščin, dajatev in taks, razen stroškov ' {! 
opravljanje storitev, so oproščeni tudi: ^ 

a) zaloge na zrakoplovu, vkrcane na ozemlju ene od pog"* ^ 
benic, v količinah, ki jih določijo organi ene pogodbenice' 
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so namenjene za uporabo v mednarodnem prometu v zrako- 
plovih določenih prevoznikov druge pogodbenice; 

b) rezervni deli in redna oprema, pripeljani na ozemlje ene od 
pogodbenic, za vzdrževanje ali popravilo zrakoplovov, ki jih v 
mednarodnem prometu uporabljajo določeni prevozniki 
druge pogodbenice; 

c) gorivo in maziva, ki jih v mednarodnem prometu uporab- 
ljajo določeni prevozniki druge pogodbenice, tudi če bodo te 
zaloge uporabljene na delu poti nad ozemljem pogodbenice, 
kjer so bile vkrcane. 

3. Za predmete, o katerih je govor v zgornjih točkah a, b in c, 
se lahko zahteva, da so pod carinskim varstvom ali nadzorom. 

4. Običajna oprema v zrakoplovu kakor tudi predmeti in 
zaloge, ki so v zrakoplovu določenega prevoznika ene od 
pogodbenic, so lahko izkrcani na ozemlju druge pogodbenice 
le z odobritvijo carinskih organov na tem ozemlju. V takem 
primeru so lahko pod nadzorom teh organov, dokler niso 
ponovno izvoženi ali drugače porabljeni v skladu s carinskimi 
predpisi. 

5. Oprostitve iz tega člena se uporabljajo tudi, če določeni 
prevozniki ene od pogodbenic sklenejo dogovor z drugim 
prevoznikom ali prevozniki za najem ali prevoz predmetov, 
naštetih v 1. in 2. odstavku tega člena, na ozemlju druge 
pogodbenice, če ta druga pogodbenica daje prevozniku ali 
prevoznikom podobne oprostitve. 

7. člen 
Letališke takse 

Takse za uporabo letališč in navigacijskih naprav ter storitev, 
ki jih opravlja ena pogodbenica za določene prevoznike 
druge pogodbenice, ne bodo višje kot tiste, ki jih plačujejo 
domači zrakoplovi, ko opravljajo podoben mednarodni redni 
zračni promet. Take takse morajo biti upravičene in razumne 
in morajo temeljiti na poštenih ekonomskih načelih. 

8. člen 
Potniki In tovor v direktnem tranzitu 

Za potnike, prtljago in tovor v direktnem tranzitu čez ozemlje 
ene od pogodbenic, ki ne zapustijo območja letališča, določe- 
nega v ta namen, bo razen glede varnostnih ukrepov proti 
nasilju in zračnemu piratstvu veljal le enostaven nadzor. Prt- 
ljaga in tovor v direktnem tranzitu bosta oproščena carinskih 
in drugih podobnih dajatev. 

9. člen 
Priznavanje potrdil In dovol|enj 

1. Spričevala o plovnosti, spričevala o sposobnosti in dovo- 
ljenja, ki jih izda ali potrdi ena pogodbenica, bo, dokler so 
veljavna, pri opravljanju dogovorjenega prometa na določe- 
nih progah priznavala tudi druga pogodbenica, če so bila ta 
Potrdila in dovoljenja izdana ali potrjena v skladu s standardi, 
ki jih določa konvencija. 

2. Vsaka pogodbenica pa si pridržuje pravico, da za preleta- 
"je nad svojim ozemljem ne prizna spričeval o sposobnosti in 
dovoljenj, ki jih je druga pogodbenica izdala njenim držav- 
'lanom. 

10. člen 
Varnost 

1 • V skladu s svojimi pravicami in obveznostmi po mednarod- 
nem pravu pogodbenici ponovno potrjujeta, da je medse- 
bojna obveznost varovanja civilnega zračnega prometa pred 
ezakonitimi dejanji sestavni del tega sporazuma. Brez ome- 

h a»n'a svoiih Pravic in obveznosti po mendarodnem pravu osta pogodbenici še posebej ravnali v skladu z določili 
st nvencije 0 kaznivih dejanjih in določenih drugih dejanjih, 

°rJenih na letalih, podpisane v Tokiu, 14. septembra 1963, 
°nvencije o zatiranju nezakonite ugrabitve zrakoplovov, 

podpisane v Haagu, 16. decembra 1970 in Konvencije o zatira- 
nju nezakonitih dejanj zoper varnost civilnega letalstva, pod- 
pisane v Montrealu, 23. septembra 1971 in njenega dopolnil- 
nega Protokola o zatiranju nezakonitih nasilnih dejanj na 
letališčih za mednarodno civilno zrakoplovstvo, podpisanega 
v Montrealu, 24. februarja 1988, ko bo postal obvezujoč za 
obe pogodbenici. 

2. Pogodbenici si bosta na zahtevo medsebojno pomagali, da 
bi preprečili nezakonite ugrabitve civilnih zrakoplovov in 
druga nezakonita dejanja proti varnosti takih zrakoplovov, 
njihovih potnikov in posadk, letališč in navigacijskih naprav 
ter vsako drugo ogrožanje varnosti civilne zračne plovbe. 

3. Pogodbenici bosta v medsebojnih odnosih ravnali v skladu 
z določili Mednarodne organizacije civilnega letalstva o var- 
nosti civilne zračne plovbe, ki so opredeljena v prilogah 
konvencije, v tisti meri, v kateri ta določila veljajo za pogodbe- 
nici. Pogodbenici bosta zahtevali od letalskih družb, ki so 
vpisane v njunem registru ali ki opravljajo pretežni del svojih 
dejavnosti ali imajo sedež na njunem ozemlju, ter od letaliških 
podjetij na svojem ozemlju, da delujejo v skladu s takimi 
letalskimi varnostnimi predpisi. 
4. Pogodbenici se strinjata, da morajo navedene letalske 
družbe spoštovati letalske varnostne predpise, navedene v 3. 
odstavku tega člena, ki jih zahteva druga pogodbenica za 
vstop, odhod oziroma dokler so letala na ozemlju te druge 
pogodbenice. Vsaka pogodbenica zagotavlja, da se bodo na 
njenem ozemlju učinkovito izvajali primerni ukrepi za zavaro- 
vanje letal in za pregled potnikov, posadke, ročne prtljage, 
tovora in zalog na letalu pred in med vkrcevanjem ali natovar- 
janjem. Pogodbenici bosta z naklonjenostjo obravnavali 
vsako zahtevo druge pogodbenice za uvedbo razumnih var- 
nostnih ukrepov zaradi neposredne grožnje. 

5. Ob nezakoniti ugrabitvi ali grožnji z ugrabitvijo civilnega 
zrakoplova oziroma drugih nezakonitih dejanjih proti varnosti 
takšnih zrakoplovov, njihovih potnikov in posadke, letališč ali 
navigacijskih naprav bosta pogodbenici pomagali druga 
drugi, s tem da bosta poskrbeli za komunikacije in druge 
ustrezne ukrepe,' da bi se čim hitreje in varno končal tak 
incident ali grožnja. 

11. člen 
Predstavništva in komercialne dejavnosti 

1. Določeni prevozniki pogodbenic bodo imeli pravico, da: 

a. na ozemlju druge pogodbenice ustanovijo urade za pred- 
stavitev zračnega prevoza in prodajo letalskih vozovnic kot 
tudi druge objekte, potrebne za zagotavljanje zračnega pre- 
voza; 

b. na ozemlje druge pogodbenice pripeljejo in imajo tam v 
skladu z njenimi zakoni in predpisi o vstopu, bivanju in zapo- 
slovanju vodilno, prodajno, tehnično, operativno in drugo 
strokovno osebje, ki je potrebno v zvezi z zagotavljanjem 
zračnega prevoza, in 

c. na ozemlju druge pogodbenice neposredno in če se pre- 
vozniki tako odločijo, po agentih prodajajo zračni prevoz. 

2. Vsak prevoznik bo imel pravico prodajati take prevozne 
zmogljivosti in vsak jih lahko prosto kupuje v lokalni valuti 
tega ozemlja ali v konvertibilni valuti drugih držav v skladu z 
veljavnimi deviznimi predpisi. 

3. Za komercialne dejavnosti določenih prevoznikov obeh 
pogodbenic se bodo uporabljala ista načela. Pristojne oblasti 
obeh pogodbenic bodo storile vse potrebno, da bodo lahko 
predstavništva določenih prevoznikov druge pogodbenice 
redno opravljala svojo dejavnost. 

12. člen 
Konverzija in transfer dohodka 

Vsaka pogodbenica bo priznala določenim prevoznikom 
druge pogodbenice pravico, da po uradnem menjalnem 
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tečaju prosto transferirajo presežke prejemkov nad izdatki, ki 
jih dosežejo v zvezi s prevozom potnikov, tovora in pošte. Če 
ni posebnega plačilnega sporazuma, se bo omenjeni transfer 
opravljal v konvertibilnih valutah in v skladu z nacionalno 
zakoodajo ter veljavnimi deviznimi predpisi. 

13. člen 
Zmogljivosti 

1. Določeni prevozniki obeh pogodbenic bodo imeli pri- 
merne in enake možnosti za opravljanje dogovorjenega pro- 
meta na določenih progah med njunima ozemljema. 

2. Pri opravljanju dogovorjenega prometa bodo določeni pre- 
vozniki obeh pogodbenic upoštevali interese določenih pre- 
voznikov druge pogodbenice, da ne bi neupravičeno ogrožali 
prometa, ki ga slednji opravljajo na celoti ali na delu istih 
prog. 

3. Dogovorjeni promet, ki ga opravljajo določeni prevozniki 
pogodbenic, bo v tesni povezavi z javnimi potrebami po 
prevozu na določenih progah. Njegov glavni cilj bo ob pri- 
merni zasedenosti zagotavljati zmogljivosti, ki bodo ustrezale 
tekočim in razumno predvidljivim zahtevam po tem prometu, 
vključno s sezonskimi spremembami prevoza potnikov, prt- 
ljage, tovora in pošte, tako vkrcanih kot izkrcanih v krajih na 
dogovorjenih progah na ozemlju pogodbenice, ki je določila 
prevoznike. 

4. Pogoji za prevoz potnikov, prtljage, tovora in pošte glede 
vkrcavanja kot izkrcavanja v krajih na določenih progah na 
ozemljih tretjih držav, ki niso določile prevoznikov, bodo 
določeni tako, da bo zmogljivost povezana s: 

a. potrebami po prometu z in na ozemlje pogodbenice, ki je 
določila prevoznike; 

b. potrebami po prometu na območju, čez katero poteka 
dogovorjeni promet, ob upoštevanju prometa, ki ga opravljajo 
prevozniki držav na tem območju; 
in 

c. potrebami celotne operacije prevoznika. 

5. Določeni prevozniki si bodo prizadevali, da se dogovorijo o 
skupnih zmogljivostih, ki se bodo zagotavljale v takem pro- 
metu. 

6. Vsak določen prevoznik bo pristojnim organom obeh 
pogodbenic predložil v odobritev zmogljivost, ki naj bi jo 
zagotavljal v dogovorjenem prometu. 

7. Skupno zmogljivost, ki jo bodo v dogovorjenem prometu 
zagotavljali določeni prevozniki pogodbenic, bodo odobrili 
pristojni organi pogodbenic pred začetkom opravljanja pro- 
meta in potem v skladu s predvidenimi prometnimi zahtevami. 
Taka odobritev bo upoštevala pisni predlog določenih prevoz- 
nikov o zmogljivosti. 

8. Če pristojni organ ene pogodbenice ne odobri predložene 
zmogljivosti, bo predlagal posvetovanja v skladu s 17. členom 
tega sporazuma. 

9. Če se po ponovnem pregledu pogodbenicama ne uspe 
sporazumeti o zmogljivostih, ki naj se zagotavljajo v dogovor- 
jenem promatu, zmogljivost, ki jo bodo smeli zagotavljati 
določeni prevozniki pogodbenic, ne bo presegala skupne 
predhodno dogovorjene zmogljivosti, vključno s sezonskimi 
odstopanji. 

14. člen 
Odobritev pogo|ev delovanja 

1. Rede letenja v dogovorjenem prometu kakor tudi splošne 
pogoje svojega delovanja bodo določeni prevozniki pogodbe- 
nice predložili v odobritev pristojnim organom druge pogod- 
benice vsaj trideset (30) dni pred predvidenim datumom nji- 

hove uveljavitve. Tudi vsaka bistvena sprememba reda letanja 
ali pogojev njihovega delovanja bo predložena v doboritev 
pristojnim organom. V posebnih primerih se lahko omenjeni 
rok skrajša v dogovoru s pristojnimi organi. 

2. Za manjše ad hoc spremembe ali ob ad hoc dodatnih letih 
bodo določeni prevozniki pogodbenice zaprosili za pred- 
hodno dovoljenje pristojnih organov druge pogodbenice naj- 
manj štiri delovne dneve pred njihovo nameravano uveljavi- 
tvijo. V posebnih primerih se lahko ta rok skrajša sporazumno 
z omenjenimi organi. 

15. člen 
Statistični podatki 

Pristojni organi pogodbenice bodo pristojnim organom druge 
pogodbenice na njihovo zahtevo zagotavljali statistične 
podatke, ki so razumno potrebni za pregled zmogljivosti, ki se 
zagotavljajo v dogovorjenem prometu. 

16. člen 
Tarife 

1. Tarife, ki jih bodo zaračunavali določeni prevozniki ene 
pogodbenice za prevoz na ozemlje in z ozemlja druge pogod- 
benice, bodo določene na primernih ravneh, pri čemer bo 
primerna pozornost posvečena vsem pomembnim dejavni- 
kom, vključno s poslovnimi stroški, primernemu dobičku in 
tarifam drugih prevoznikov na celoti ali na delu istih prog. 

2. O tarifah iz 1. odstavka tega člena se bodo, če je mogoče, 
določeni prevozniki obeh pogodbenic dogovorili po posveto- 
vanju, po potrebi z drugimi prevozniki, ki opravljajo promet na 
tej progi ali na njenem delu. Ta sporazum se bo, kadarkoli bo 
mogoče, dosegel po postopku za določanje tarif Mednarod- 
nega združenja zračnih prevoznikov. 

3. Tako dogovorjene tarife je treba predložiti v odobritev 
pristojnim organom obeh pogodbenic najmanj petinštirideset 
(45) dni pred predlaganim datumom njihove uveljavitve. V 
posebnih primerih se ta rok lahko skrajša v sporazumu s 
pristojnimi organi. 

4. Odobritev tarif je lahko izrecna. Če nobeden od pristojnih 
organov ne izrazi svojega nestrinjanja v tridesetih (30) dneh 
od dneva, ko so bile tarife predložene v skladu z določili 3- 
odstavka tega člena, se bo štelo, da so tarife odobrene. Če bi 
bil rok za predložitev skrajšan, kot je predvideno v 3. odstavku 
tega člena, se lahko pristojna organa dogovorita, da je rok, v 
katerem je treba sporočiti nestrinjanje, krajši od trideset (30) 
dni. 

5. Če se o tarifi ni mogoče dogovoriti v skladu z 2. odstavkom 1 

tega člena ali če je v roku iz 4. odstavka tega člena pristojbi 1 

organ sporočil drugemu pristojnemu organu svoje nestrinjff 
nje s katerokoli tarifo, o kateri je bilo dogovorjeno v skladu * 1 

2. odstavkom tega člena, si bosta pristojna organa obe" ' 
pgoodbenic prizadevala za sporazumno določitev tarife. 

6. Če se pristojna organa ne moreta dogovoriti o tarifi, ki jim' 1 

je bila predložena v skladu s 3. odstavkom tega člena, alic . 
določitvi tarife v skladu s 5. odstavkom tega člena, bo spo' c 

razrešen v skladu z določili o reševanju sporov iz 20. člen® c 

tega sporazuma. 

7. Taraife, določene v skladu z določili tega člena, veljaj" F 

dokler ne bodo določene nove tarife. V nobenem primeru p' 8 

tarifa ne bo podaljšana na temelju tega odstavka za dlje kc! 

dvanajst (12) mesecev po datumu, ko bi sicer morala pren? 
hati veljati. 
8. Pristojna organa obeh pogodbenic si bosta po najbolj^ - 
močeh prizadevala, da bi zagotovila, da bodo določeni p'' b 
vozniki spoštovali dogovorjene tarife, registrirane pri pristof 
nih organih obeh pogodbenic, in da noben prevoznik ne ' 
na noben način neposredno ali posredno nezakonito zma^ J 
ševal nobenega deleža teh tarif. g] 
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17. člen 
Posvetovanja 

1. Da bi zagotovila tesno sodelovanje pri vseh vprašanjih o 
uresničevanju in uporabi tega sporazuma, se bosta pristojna 
organa na željo katerekoli od obeh pogodbenic medsebojno 
posvetovala, kadarkoli bo to potrebno. 

2. Taka posvetovanja se bodo začela v šestdesetih (60) dneh 
po pisni zahtevi pogodbenice, če se pogodbenici ne bosta 
drugače sporazumeli. 

18. člen 
Spremembe sporazuma 

1. Če katerakoli pogodbenica želi spremeniti kakršnokoli 
določilo tega sporazuma, lahko ob vsakem času drugi pogod- 
benici predlaga posvetovanja. Taka posvetovanja se bodo 
pričela v šestdesetih (60) dneh od predloga, če ni drugače 
dogovorjeno. 

2. Vsako spremembo ali dopolnitev tega sporazuma bosta 
pogodbenici uredili v skladu s svojima ustavnima postop- 
koma; veljati bo začela, ko bo potrjena z izmenjavo diplomat- 
skih not. 

3. O spremembi priloge se bosta pristojna organa pogodbe- 
nic lahko dogovorila neposredno, veljati pa bo začela, ko bo 
potrjena z izmenjavo diplomatskih not. 

19. člen 
Skladnost z večstransko konvencijo 

Ta sporazum in njegova priloga bosta brez posebnega dogo- 
vora veljala za spremenjena, kot bo potrebno, da bi bila 
skladna z večstransko konvencijo ali sporazumom, ki bi bil 
obvezujoč za obe pogodbenici. 

20. člen 
Reševanje sporov 

1. Če pride med pogodbenicama do spora pri razlagi ali 
uresničevanju tega sporazuma, si bosta pogodbenici zlasti 
prizadevali, da bi ga rešili z neposrednimi medsebojnimi po- 
gajanji. 

2. Če pogodbenici ne moreta doseči sporazuma s pogajanji, 
se lahko dogovorita, da spor predložita v odločitev kakšni 
osebi, organu ali na zahtevo katerekoli pogodbenice arbitraž- 
nemu sodišču treh razsodnikov, od katerih vsaka pogodbe- 
nica imenuje enega, tretjega pa tako imenovana. Vsaka 
Pogodbenica bo svojega razsodnika imenovala v šestdesetih 
(60) dneh po prejemu diplomatske note z zahtevo po arbitraž- 
nem reševanju spora, tretji razsodnik pa bo imenovan v 
naslednjih šestdesetih (60) dneh. Če katerakoli pogodbenica 
ne imenuje svojega razsodnika v tako določenem roku ali če 
tretji razsodnik ni imenovan, lahko katerakoli pogodbenica 
zahteva od predsednika Sveta Mednarodne organizacije civil- 
nega letalstva, da določi razsodnika ali razsodnike, ki so 
Potrebni. V tem primeru je tretji razsodnik državljan tretje 
države in deluje kot predsednik arbitraže. 

3. Pogodbenici se obvezujeta, da bosta spoštovali vsako 
odločitev, sprejeto na podlagi 2. odstavka tega člena. 

4' Vsaka pogodbenica bo nosila stroške svojega razsodnika. 
preostale stroške arbitražnega sodišča krijeta pogodbenici v 
®nakih deležih. 

21. član 
Odpoved 

?• Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli sporoči drugi pogod- 
benici svojo odločitev, da odpoveduje sporazum. To sporo- 
čilo bo hkrati poslano Mednarodni organizaciji civilnega letal- 
stva. v takem primeru bo sporazum prenehal veljati dvanajst 
V.p) mesecev po dnevu, ko druga pogodbenica prejme sporo- Cl|o o odpovedi, razen če je sporočilo sporazumno umak- 

njeno pred iztekom tega roka. Če druga pogodbenica ne 
potrdi prejema sporočila o odpovedi, se šteje, da ga je prejela 
štirinajst (14) dni po dnevu, ko ga je prejela Mednarodna 
organizacija civilnega letalstva. 

2. Če katerikoli določeni prevoznik opravlja dogovorjeni pro- 
met, se veljavnost sporazuma podaljša do konca veljavnega 
reda letenja. 

22. član 
Registracija 

Ta sporazum in kakršnakoli njegova sprememba bosta regi- 
strirana pri Mednarodni organizaciji civilnega letalstva. 

23. člen 
Uveljavitev 

Ta sporazum bo začel veljati, ko bosta pogodbenici z izme- 
njavo diplomatskih not druga drugo obvestili, da so izpol- 
njene njune ustavne zahteve za njegovo uveljavitev. 

V potrditev dogovorjenega sta podpisana, ki sta imela za to 
ustrezno pooblastilo svojih vlad, podpisala ta sporazum. 

Sestavljeno dne 23. maja 1995 v Ljubljani, v dveh izvirnikih, v 
slovenskem, portugalskem in angleškem jeziku, pri čemer so 
vsa besedila enako verodostojna. Ob morebitnem neskladju 
pri uresničevanju, razlagi ali uporabi je odločilno besedilo v 
angleškem jeziku. 

PRILOGA 

Oddelek I 

1. Proge, ki jih bodo v obe smeri opravljali prevozniki, ki jih 
bo določila Vlada Republika Slovenije: 

Kraji v Sloveniji - .kraj vmesnega pristajanja - Lizbona - 
naslednji kraj 

2. Proge, ki jih bodo v obe smeri opravljali prevozniki, ki jih 
bo določila Vlada Republike Portugalske: 

Kraji na Portugalskem - kraj vmesnega pristajanja - Ljub- 
ljana - naslednji kraj 

3. Pri opravljanju prometa na progah iz 1. odstavka tega 
oddelka bodo določeni prevozniki, ki jih bo določila Vlada 
Republike Slovenije, imeli pravico, da: 

a. v Lizboni izkrcajo potnike, tovor in pošto, vkrcane v Slove- 
niji, v mednarodnem prometu; 

b. v Lizboni vkrcajo potnike, tovor in pošto, namenjene v 
Slovenijo, v mednarodnem prometu. 

4. Pri opravljanju prometa na progah iz 2. odstavka tega 
oddelka bodo določeni prevozniki, ki jih bo določila Vlada 
Republike Portugalske, imeli pravico, da: 

a. v Ljubljani izkrcajo potnike, tovor in pošto, vkrcane na 
Portugalskem, v mednarodnem prometu; 

b. v Ljubljani vkrcajo potnike, tovor in pošto, namenjene na 
Portugalsko, v mednarodnem prometu. 

5. Določeni prevozniki obeh pogodbenic lahko izpustijo pri- 
stanek v kateremkoli od omenjenih krajev, če Ljubljana in 
Lizbona nista izpuščeni. Vključitev ali izpustitev pristajanja v 
teh krajih mora biti pravočasno sporočena javnosti. 

Oddelek II 

Določeni prevozniki katerekoli pogodbenice lahko pristanejo 
v enem kraju vmesnega pristanka in/ali v enem naslednjem 
kraju na gornjih progah - te kraje določita pristojna organa 
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pogodbenic. Imeli bodo tudi pravico, da opravljajo promet 
potnikov, tovora in pošte med ozemljem pogodbenice in temi 
kraji. 

Oddelek III 

Določeni prevozniki katerekoli pogodbenice lahko imajo pra- 
vico, da na ozemlju druge pogodbenice vkrcajo ali izkrcajo 
potnike, tovor in poŠto v mednarodnem prometu, namenjene 
v ali vkrcane v krajih vmesnega pristajanja in/ali v naslednjih 
krajih, o katerih je govor v Oddelku II, na progah, ki so 

doloćene v Oddelku I, v skladu z dogovorom med pristojnima 
organoma pogodbenic. 

OPOMBA: aledl besedilo sporazuma v angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Portugal- 
sko o zračnem prometu sta podpisala g. Zoran Thaler, mini- 
ster za zunanje zadeve Republike Slovenije in g. Vitor Martins, 
državni sekretar za evropske zadeve Vlade Republike Portu- 
galske. Sporazum je bil podpisan v dveh izvirnikih v sloven- 
skem, portugalskem in angleškem jeziku. 

Sporazum je bil podpisan v torek, 23. maja 1995 v Ljubljani. 

Sporazum ureja redni zračni promet med državama in vsebuje 
določila o prometnih pravicah, njihovi pridobitvi, Izvrševanju 
in preklicu, oziroma o začasni ustavitvi izvrševanja pravic, 
določitvi prevoznikov, izdaji dovoljenj, določanju zmogljivo- 
sti, uporabi zakonov in predpisov posamezne države, varnosti 
zračne plovbe, priznavanju spričeval in dovoljenj, oprostitvi 

carin in drugih dajatev, predstavništvih prevoznikov in trans- 
ferju dohodka, določitvi tarif, reševanju sporov itd. 
Sporazum začne veljati, ko pogodbenici z izmenjavo not 
druga drugo obvestita, da so bile izpolnjene njune ustavne 
zahteve za njegovo uveljavitev. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih 
zadevah (Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) Sporazum 
med Republiko Slovenijo in Republiko Portugalsko o zrač- 
nem prometu ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spreme- 
niti veljavnih predpisov. 

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

POPRAVEK 

V 1. št. Poročevalca Državnega zbora, ki je Izila 11. 1. 
1996, je bil objavljen predlog zakona o poroštvu Repu- 
blike Slovenije za obveznost DARS, d.d. Iz kreditov, naje- 
tih za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz naci- 
onalnega programa Izgradnje avtocest v Republiki Slo- 
veniji, ki se začnejo graditi v letu 1996 (ZPDA 96) - EPA 
1347 - hitri postopek. Na podlagi 9. člena Zakona o 
javnih glasilih (Uradni list RS, št. 18/94) objavljamo po- 
pravek. 

Pri primerjanju besedila zakona o poroštvu Republike 
Slovenije za obveznosti DARS, d.d. iz kreditov, najetih z« 

realizacijo gradnje avtoceatnih odsekov iz nacionalnega 
programa izgradnje avtoceat v Republiki Sloveniji, ki ae 
začnejo graditi v letu 1996 (ZPDA96) - EPA 1347 - hitri 
postopek, objavljenega v 1. številki Poročevalca, z dne 
11. 1. 1996, ki ga je poslala Vlada smo ugotovili, da je 
prišlo pri objavi do napake, in sicer je v zadnji alinei 1. 
člena za besedo »nadomestilo« izpadla beseda »pri- 
pravo«. 

Celotna alinea se pravilno glasi: 
»- nadomestilo za pripravo posojila ne sme biti večje od 
0,5% od najetega zneska posojila.« 

Jožica Vellšček, I. r. 
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