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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

CARINSKEGA

IN

DOPOLNITVAH

ZAKONA

(CZ-B)

- EPA 423 - II - prva obravnava

Vlada Republike Slovenije je 9. marca 1998 predložila v
prvo obravnavo predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah carinskega zakona (EPA 423-II).
Poslanec mag. Janez Kopač je 12. junija 1996 predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (CZ-B) prva obravnava (EPA 1528), ki ureja enako oziroma
podobno vsebino, kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek o predlogu zakona, ki ga je
predložil poslanec mag. Janez Kopač 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 v
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
CARINSKEGA ZAKONA,

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

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije s priporočilom naj ga
Državni zbor prednostno obravnava tako, da bo zakonodajni
postopek končan še v letu 1998.

- mag. Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojna KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance,
- Mateja VRANIČAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za finance.

Vlada Republike Slovenije je na 52. seji dne 5/3-1998 določila
besedilo:

31. marec 1998

3

poročevalec, št. 22

pristopimo postopno. Prvi, največji korak je bil že storjen, potrebno
pa je nadaljnje prilagajanje ter odpravljanje razlik. Istočasno je
treba upoštevati tudi nove rešitve, uveljavljene v Evropski uniji po
letu 1995, ko je bil sprejet carinski zakon.

I. UVOD
1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Državni zbor Republike Slovenije je trenutno veljavni carinski
zakon sprejel decembra 1994, uveljavljen pa je bil 1. januarja
1996. S tem zakonom so bili postavljeni temelji novega
slovenskega carinskega sistema. Z njim je bil narejen velik korak
naprej pri usklajevanju slovenske carinske zakonodaje s
sodobnimi svetovnimi trendi.

2. CILJI IN TEMELJNA NAČELA ZAKONA
S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega
zakona predlagatelj želi uveljaviti:
1. nadaljnje prilagoditve evropski carinski zakonodaji, za katere
je dosedanja praksa pokazala, da so potrebne oziroma
zaželjene ter prilagoditve, potrebne zaradi sprememb
evropske zakonodaje, uveljavljene po letu 1995. Pri tem se
enako kot doslej upošteva načelo postopnosti, kar bo
pripomoglo tudi k enostavnejšemu prevzemu evropskega
carinskega zakona in izvedbenih predpisov po pristopu
Slovenije k Evropski uniji;

Pri pripravi veljavnega zakona so bile upoštevane predvsem
rešitve, vsebovane v Evropskem carinskem kodeksu in
Mednarodni konvenciji o poenostavitvah in harmonizaciji carinskih
postopkov. Istočasno so bile uveljavljene posamezne posebne
rešitve, ki so po eni strani pripomogle k lažjemu prehodu iz
prejšnjega, jugoslovanskega, v nov sodoben slovenski carinski
sistem, po drugi strani pa odražale posebne značilnosti
slovenskega gospodarstva.

2. spremembe, potrebne da se natančneje opredelijo posamezni
že uveljavljeni instituti ter odpravijo pomankljivosti in
nedorečenosti posameznih opredelitev, na katere je opozorila
praksa;

Pravni akti EU, ki so bili upoštevani pri pripravi carinskega zakona
so bili:
- Councif Regulation (EEC) No. 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19. 10.
1992), skupaj s popravki
- Commission Regulation 93/2454/EEC of 2 July 1993, laying
down the provisions for the implemetation of Council Regulation
(EEC) No. 2913/92 establishing the Community Customs Code
OJ L 253, 11. 10. 1993) z vsemi spremembami do 7. julija 1995
(Commission Regulations Nos. 93/3665 of 21. 12. 1993 (OJ L
335, 31. 12.1993), 94/0655/EEC of 24. 3. 1994, (OJ L 82, 25.3.
1994), 94/1500/EEC of 21. 6. 1994 (OJ L 162, 30. 6. 94), 94/
2193/EEC of 8. 9. 1994 (OJ L 235. 9. 9. 1994), 94/3254/EEC of
19. 12. 1994 (OJ L 346, 31. 12. 1994 in 95/1762/EEC of 7. 7.
1995 (OJ L 171, 21. 7. 1995))
Opomba: ta direktiva je bila bolj upoštevana pri pripravi
podzakonskih aktov; v zakonu le načelno
- CouncifRegulation 83/0918/EEC of 28.3.1983 setting up a Community system of reliefs from customs duty (OJ L 105, 23. 4.
1983) z vsemi spremembami (Regulations 3822/85 (OJ L 370,
31, 12, 1985), 3691/87 (OJ L 347, 11, 12, 87), 1315/88 (OJ L
123, 17. 5. 1988), 4235/88 (OJ L 373, 31, 12, 88), 3357/91 (OJ
L 318, 20. 11. 1991), 2913/92 (OJ L 302, 19. 10. 1992), 355/94
(OJ L 46, 18. 2. 94) in 3316/94 (OJ L 350, 31. 12. 1994).
Opomba: ta direktiva je bila uporabljena tako pri pripravi
carinskega zakona (lista možnih carinskih oprostitev) kot tudi
pri pripravi ustrezne uredbe (podrobnejša navodila za izvajanje
posamezne oprostitve).

3. druge potrebne spremembe zaradi uskladitve s spremembami
zakonodaje na drugih področjih (npr. davčna zakonodaja,
zakonodaja s področja prekrškov, ipd ).
Med načeli, ki jih je predlagatelj upošteval pri pripravi predloga
zakona so bila še posebej izpostavljena naslednja:
1. nadaljnja uskladitev carinskega zakona z mednarodno
uveljavljenimi standardi;
2. nadaljnja uskladitev z evropsko carinsko zakonodajo in njenimi
spremembami;
3. uveljaviti rešitve, ki bodo pripomogle k transparentnosti
posameznih institutov carinskega sistema. K uveljavitvi tega
načela naj pripomorejo tako nove rešitve, ki so predlagane v
tem zakonu kot tudi prenos posameznih določb iz izvedbenih
predpisov v zakon;
4. uveljaviti nove rešitve, ki so potrebne, da bi se lahko tudi
preko carinskega sistema izvajali posebni ukrepi kmetijske
politike. To je potrebno tako z vidika zaščite domače kmetijske
proizvodnje kot tudi z vidika prilagajanja ukrepom skupne
kmetijske politike (CAP) Evropske unije.

V dveh letih uporabe zakona je praksa pokazala na nekatere ne
dovolj natančne opredelitve zakona kakor tudi na pomanjkljivosti
posameznih rešitev, uveljavljenih v začetku leta 1996. Prav tako
je bil ta čas na razpolago za dodatno preučitev določenih
mednarodno uveljavljenih rešitev, ki jih v letu 1996 nismo prevzeli
v carinski zakon. Predlagatelj meni, da je z vidika vključevanja
Slovenije v mednarodne integracijske procese nujno, da se tudi v
Sloveniji z ustreznimi zakonskimi določbami omogoči, da se te
rešitve ponudijo tudi slovenskim udeležencem v postopkih pred
carinskimi organi.

3. OSNOVNE REŠITVE ZAKONA
Poglavje o splošnih določbah in definicijah se dopolnjuje z novimi
določbami, s katerimi jasno opredeljujemo posamezne pojme, ki
se običajno uporabljajo v postopkih pred carinskimi organi. S tem
se bo dosegla večja jasnost specifičnih določb v samem zakonu
in izvedbenih predpisih. Dodajajo se določbe o zastopanju in
odločitvah carinskih organov, ki bodo jasneje opredelile pristojnosti
carinskih organov ter način sodelovanja udeležencev v postopku
pred carinskimi organi. Z opredelitvijo dodatnih pogojev, ki jih morajo
izpolnjevati pravne ali fizične osebe, ki želijo opravljati posle
posredovanja v carinskih zadevah se poskušajo urediti problemi,
do katerih prihaja v praksi zaradi strokovno neustreznega dela
teh oseb, kar prav tako podaljšuje postopke pred carinskimi
organi in otežuje hiter pretok blaga.

Uskladitev carinske zakonodaje z evropsko je tudi ena od
obveznosti, ki jih je Slovenija prevzela s sklenitvijo Asociacijskega
sporazuma z Evropsko unijo. Istočasno je uskladitev tega
področja zakonodaje eden od predpogojev za polnopravno
članstvo Slovenije v Evropski uniji. Že ob obravnavanju predloga
carinskega zakona v Državnem zboru leta 1994 je bila potrjena
usmeritev, da k usklajevanju carinske zakonodaje z evropsko
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Spremembe, ki jih predlagatelj predlaga v zvezi s IV. delom
carinskega zakona se nanašajo na natančnost posameznih
opredelitev ter nadaljnje prilagajanje evropskemu carinskemu
sistemu. V poglavju o carinskih postopkih se natančneje določa,
kakšne odgovornosti nosi deklarant. Popravljena je tudi sistematika
prvega podpoglavja drugega poglavja, kjer se dodaja nov oddelek,
v katerem so zbrane določbe o ravnanju z odvzetim blagom in
ravnanju drugih državnih organov, ki pri svojem delu naletijo na
carinsko blago. Podpoglavje o carinskih postopkih je dopolnjeno
z novo določbo, ki rešuje vprašanje carinskega statusa blaga, ki
je pridobljeno v času trajanja enega od odložnih postopkov z
ekonomskim učinkom.

organov, nadomestil s sklicevanjem na zakon o davčnem
postopku. Predlagana sprememba je povezana z vlogo, ki jo
bodo carinski organi imeli pri pobiranju davka na dodano vrednost
in trošarin pri uvozu blaga. Zaradi učinkovitega pobiranja vseh
uvoznih in davčnih dajatev je nujno, da carinski organi postopajo
po enotnih pravilih za vse dajatve. Z vidika čimbolj enakopravnega
obravnavanja strank pri plačevanju davka na dodano vrednost in
trošarin pri uvozu ter tistih, ki te dajatve plačujejo v notranjem
prometu pa je prav tako nujno, da organi, ki so odgovorni za
pobiranje teh dajatev postopajo po enotnih pravilih. Ne glede na to
spremembo pa zakon o splošnem upravnem postopku ostaja v
uporabi kot subsidiarni predpisi, saj ga kot takega določa že
zakon o davčnem postopku.

Bistvena novost je način odobravanja carinskih postopkov z
ekonomskim učinkom. Kot pravilo se uveljavlja obveznost
pridobitve predhodnega dovoljenja za željeni postopek z
ekonomskim učinkom, kar doslej ni bila praksa. V skladu z veljavno
zakonodajo je predhodno dovoljenje treba pridobiti za odprtje
carinskega skladišča, za predelavo pod carinskim nadzorom, v
ostalih primerih pa je deklarantu dana možnost, ali bo zahteval
izdajo posebnega predhodnega dovoljenja ali pa bo uporabil
carinsko deklaracijo kot zahtevek za izdajo dovoljenja, le-to pa
bo izdano z uradnim zaznamkom na deklaraciji. V skladu s
predlaganimi spremembami bi še vedno ohranili obe možnosti posebno predhodno dovoljenje in odobritev postopka z uradnim
zaznamkom na deklaraciji, vendar bi bila predvidena drugačna
uporaba: slednji postopek (uradni zaznamek) bi se uporabljal za
enostavnejše in enkratne primere. Vedno kadar pa se carinski
zavezanec ukvarja s kompleksnimi proizvodnimi postopki ali pa
pogosto vlaga carinske deklaracije za carinske postopke z
ekonomskim učinkom, bi moral pridobiti predhodno dovoljenje
carinskega organa. Le-to bo sicer zahtevalo izpeljavo določenih
formalnosti pred samim začetkom postopka z ekonomskim
učinkom, bo pa olajšalo izpeljavo vsakokratnega uvoza oziroma
izvoza blaga v obdobju za katero dovoljenje velja. Dovoljenje bo
tudi olajšalo nadzor nad izvajanjem postopkov pri posameznih
zavezancih. Uvedba predhodnih dovoljenj bo posebej pomembna
za izvajanje postopka uvoza zaradi izvoza, kjer pa podaji kažejo,
da se že v veljavnem sistemu podjetja pogosto prostovoljno
odločajo za pridobitev predhodnega dovoljenja, (gl. tabelo).

Določbe o informacijah o carinskih predpisih dopolnjujemo z
določbami o zavezujočih informacijah na področju porekla blaga.
To je novost, ki je bila v evropskem carinskem pravu uvedena v
začetku leta 1997. Podobno kot zavezujoča informacija o uvrstitvi
blaga v nomenklaturo carinske tarife lahko ta informacija nudi
pravno varnost udeležencu v postopku pred carinskimi organi,
saj je vnaprej pridobljena informacija o poreklu zavezujoča za
carinske organe. Ker porekla blaga ni treba ponovno ugotavljati
ob vsakem uvozu blaga predstavlja ta informacija tudi možnost
za pospešitev postopka pri carinskem organu in hitrejše
sproščanje blaga v željeni carinski postopek.
Spremembe, ki jih predlagamo k II. delu zakona bodo v poglavju
o poreklu blaga jasneje opredelile razliko med preferencialnim in
nepreferencialnim poreklom blaga. V poglavju o carinski vrednosti
pa so odpravljene pomanjkljivosti v besedilu posameznih členov.
Dodano je pooblastilo, da se za lahkokvarljivo blago določi
poenostavljeni način ugotavljanja carinske vrednosti blaga.
S spremembami k III. delu carinskega zakona se jasneje
opredeljuje le vnos blaga na carinsko območje, določbe o iznosu
blaga iz carinskega območja so prenešene v nov IVa. del zakona.
S spremembami k določbam o predložitvi blaga in o skupni prijavi
je narejen naslednji korak k približevanju slovenske carinske
zakonodaje z evropsko, jasneje so opredeljene obveznosti oseb,
ki pripeljejo blago na carinsko območje ter možnosti carinskih
organov za ukrepanje. Odpravljene so tudi posamezne
nedoslednosti pri uporabi izrazov.

Tabela:
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!ne oblike postopka uvoza zaradi izvoza v septembru, oktobru in

število izdanih predhodnih in posamičnih dovoljenj za
novembru 1997

Mesec v ietu
1997

Sistem povračila plačanih
dajatev (1. točka 89. člena CZ)

Sistem odloga plačanih dajatev
(2. točka 89. člena CZ)

število
predhodnih
dovoljenj

število
posamičnih
dovoljenj

število
predhodnih
dovoljenj

število
posamičnih
dovoljenj

september

1077

399

5514

2698

oktober

907

477

5833

2878

november

890

404

5507

2775
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4. SKLADNOST ZAKONA S TUJO ZAKONODAJO

Spremembe, ki jih predlagamo na področju ureditve začasnega
uvoza blaga prinašajo nekaj novih oprostitev plačila carine pri
začasnem uvozu blaga, v skladu z načeli, ki jih pozna evropska
carinska zakonodaja ter večjo transparentnost, saj se v zakonu
načelno določajo tudi tiste oprostitve, ki so v skladu z veljavno
zakonodajo urejene v uredbi o carinskih postopkih z ekonomskim
učinkom in posameznih mednarodnih sporazumih, ki jih je v skladu
z zakonodajo uveljavila Slovenija.

Pri pripravi zakona so bile upoštevane rešitve evropskega
carinskega kodeksa, vključno z vsemi popravki in spremembami,
ki so bile uveljavljene do 31. 12. 1997 (Uradni list Evropskih
skupnosti L 302 z dne 19. oktobra 1992 in L 17 z dne 21. januarja
1997). Načeloma so predlagane rešitve usklajene z določbami
evropskega carinskega kodeksa, razen v delu, ki se nanaša na
posebnosti prometa v Evropski uniji. Tako so ohranjene nekatere
posebnosti na naslednjih vsebinskih področjih:
1. rok veljavnosti zavezujočih informacij o uvrstitvi blaga v
nomenklaturo carinske tarife se sicer podaljšuje iz trenutno
veljavnega enega leta na tri leta, dočim evropska zakonodaja
predvideva rok veljavnosti šest let. Predvidevamo, da se bomo
temu roku približali postopoma.
2. proste carinske prodajalne - poslovanje na cestnih mejih
prehodih
3. oprostitve plačila carine pri sprostitvi v prosti promet;
4. rok za plačilo carinskega dolga je daljši, zato niso prevzete
možnosti olajšav v zvezi s plačilom carinskega dolga;
5. niso prevzete določbe o knjigovodstvu carinskih organov za
carinske dolgove saj gre za določbe, ki pridejo v poštev šele
s polnopravnim članstvom.

Določbe o tranzitnem postopku so dopolnjene z novimi rešitvami,
ki bodo olajšale sodelovanje Slovenije v skupnem tranzitnem
postopku.
Dopolnitev podpoglavja o prostih carinskih conah predstavljajo
dodatne poenostavitve administrativnih postopkov,ki jih je treba
izpeljati pred začetkom poslovanja proste carinske cone, uvaja
nov pojem "odprte proste carinske cone", ki se tudi v Evroski uniji
na novo uvaja in ki omogoča olajšan nadzor nad ograjo proste
carinske cone, na novo urejuje možnost pridobitve potrdil o statusu
blaga vnešenega v cono, ter premešča posamezne bistvene
določbe iz podzakonskih aktov v zakon.
Spremembe, ki jih predlagamo v V. delu carinskega zakona se
nanašajo na natančnejše formulacije posameznih določb,
odpravljanje neskladij med posameznimi določbami zakona ter
prenos bistvenih določb o zavarovanju carinskega dolga iz
veljavne uredbe v zakon.

Upoštevani so bili tudi mednarodno uveljavljeni standardi na
področju carinskih postopkov ter obveznosti, ki jih je Slovenija
prevzela s članstvom v Svetovni trgovinski organizaciji. Med
mednarodnimi sporazumi, ki so bili upoštevani pri pripravi zakona
je treba omeniti predvsem mednarodno konvencijo o poenostavitvi
in uskladitvi carinskih postopkov (Kyoto konvencija, Slovenija je
pristopila k tej konvenciji na podlagi akta o notifikaciji nasledstva
v letu 1992), mednarodno konvencijo o začasnem uvozu blaga
(Istanbulska konvencija, v Sloveniji v postopku ratifikacije) in
sporazum o uporabi VII. člena GATT 1994.

Spremembe, predlagane v zvezi s kazenskimi določbami se prav
tako nanašajo na natančnejše formulacije ter odpravo posameznih
praktičnih problemov.
V prehodnih in končnih določbah urejamo način prehoda iz
veljavnega v spremenjeni carinski sistem. Zajeta so vsa področja,
na katerih uveljavljamo pomembne vsebinske spremembe.
Predlagatelj meni, da bi bilo, zaradi obsežnosti predlaganih
sprememb, smotrno pripraviti in uradno objaviti prečiščeno
besedilo carinskega zakona. Le-to je nujno potrebno vsem, ki se
vsakodnevno ukvarjajo s carinsko zakonodajo.
Predlagamo, da se zakon začne uporabljati 1. januarja 1999. Tako
bodo udeleženci v postopkih pred carinskimi organi in carinski
organi sami imeli dovolj Časa, da se pripravijo na spremembe, še
pred tem pa Vladi dovolj časa, da se podzakonski akti pripravijo in
objavijoiše pred začetkom uporabe spremenjenega in
dopolnjenega carinskega zakona.

Pri pripravi določb, ki niso usklajene na ravni Evropske skupnosti,
ampak so tudi v skladu z evropskimi carinskim pravom v
pristojnosti posameznih držav članic, je predlagatelj upošteval
zakonodajo in prakso Nemčije. Predstavniki nemške carinske
službe so bili namreč s strani PHARE programa določeni za
nuđenje tehnične pomoči pri pripravi teh sprememb zakona.
5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC
PREDLAGANIH REŠITEV
Predlagatelj ocenjuje, da predlagane rešitve same po sebi ne
bodo imele finančnih posledic.
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(10) Besedilo alinee (d) 16. točke se spremeni, tako da se glasi:
"(d) uporabo posameznih vrst blaga, določenega s predpisom
iz 72. člena tega zakona, ki ni vključeno v pridobljene
proizvode, vendar omogoča njihovo proizvodnjo, četudi se
v celoti porabi v tem proizvodnem procesu;"

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
Besedilo 1. člena carinskega zakona (Uradni list RS, št. 1/95 in
28/95) se spremeni, tako da se glasi:
"Carinski zakon ureja pravice in obveznosti oseb ter pooblastila
carinskih organov v zvezi z blagom v potniškem in blagovnem
prometu med carinskim območjem Republike Slovenije in tujimi
carinskimi območji."

(11) Za 16. točko se dodata novi 16a. in 16b. točki, ki se glasita:
"16a. izraz "uvozno blago" pomeni blago, za katero je bil začet
odložni postopek in blago, za katero so bile, v skladu s
postopkom uvoza zaradi proizvodnje za izvoz po sistemu
povračila plačane carine, izvedene formalnosti za sprostitev
v prosti promet in formalnosti iz drugega odstavka 99. člena
tega zakona;
16b. izraz "blago v nespremenjenem stanju" pomeni uvozno
blago, ki, v skladu s postopkom uvoza za proizvodnjo za
izvoz ali postopkom predelave pod carinskim nadzorom, ni
bilo predmet nikakršne predelave;"
j
(12) Besedilo 19. točke se spremeni, tako da se glasi:
"19. izraz "normativ" pomeni količino ali delež pridobljenih ali
predelanih proizvodov, ki se proizvedejo iz določene količine
uvoznega blaga."

2. člen
Za 1. členom se doda nov 1a. člen, ki se glasi:
"1a. člen
(uporaba zakona za plačevanje drugih dajatev)
Ta zakon se uporablja tudi za plačevanje drugih uvoznih in izvoznih
dajatev, če s predpisi, ki določajo te dajatve ni drugače določeno."
3. člen
(1) V 3. členu carinskega zakona se besedilo 1. točke spremeni,
tako da se glasi:
"1. izraz "carinski organ" pomeni Carinsko upravo Republike
Slovenije, carinarnico ali organizacijsko enoto carinarnice,
ki je pristojna za vodenje vseh ali le nekaterih formalnosti,
določenih s carinskimi in drugimi predpisi;"

4. člen
Naslov 4. člena se spremeni, tako da se glasi: "(domače in
carinsko blago)"
Besedilo 4. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
"(1) Domače blago je:
1. blago v celoti pridobljeno ali proizvedeno na carinskem
območju v skladu s pogoji iz 13. člena tega zakona, ki mu ni
bilo dodano blago uvoženo iz drugih držav. Vendar pa se
blago pridobljeno iz blaga, za katerega je začet kateri od
odložnih postopkov, v primerih posebnega ekonomskega
pomena, ki so določeni s predpisom iz 72. člena tega zakona,
ne šteje za domače blago;
2. uvoženo blago, ki je na carinskem območju sproščeno v
prosti promet in
g:
3. blago, pridobljeno ali proizvedeno na carinskem območju
samo iz blaga, navedenega v 2. točki tega odstavka ali iz
blaga, navedenega v 1. in 2. točki tega odstavka.
r
(2) Carinsko blago je vse blago, razen tistega, ki je navedeno v
prejšnjem odstavku. ,
n

(2) Za 1. točko se doda nova 1a. točka, ki se glasi:
"1a. izraz "odločba" pomeni vsako uradno dejanje carinskega
organa, s katerim le-ta v skladu s carinskimi predpisi odloči
o določeni zadevi, pri čemer ima to dejanje pravni učinek za
eno ali več določenih ali določljivih oseb; ta izraz vključuje
tudi zavezujoče informacije iz 7. člena tega zakona;"
(3) V 6. točki se za besedo "pomeni" doda beseda "splošne".
(4) V 7. točki se za besedami "nosijo s seboj" dodajo besede
"ali na sebi".
(5) Za 9. točko se doda nova 9a. točka, ki se glasi:
"9a. izraz "odložni postopek" pomeni enega od naslednjih
postopkov:
(a) tranzitni postopek,
(b) carinsko skladiščenje,
(c) uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz po sistemu odloga plačila
carine,
(d) predelava pod carinskim nadzorom,
(e) začasni uvoz."

(3)

Razen v primerih iz 126. člena tega zakona, se domače
blago ne šteje več za domače blago, če je dejansko iznešeno
iz carinskega območja."
*
5. člen

(6) Besedilo 10. točke se spremeni, tako da se glasi:
"10. izraz "carinska deklaracija" pomeni ravnanje oziroma dejanje
s katerim oseba na predpisan način izrazi namen, da se za
blago začne določen carinski postopek;"

Za 4. členom se dodata nova 4a. in 4b. člen, ki se glasita:

(7) Besedilo 11. točke se spremeni, tako da se glasi:fe
"11. izraz "carinski deklarant" pomeni osebo, ki odda carinsko
deklaracijo v svojem imenu ali osebo v imenu katere je
oddana carinska deklaracija,"

(1)

(8) Besedilo 14. točke se spremeni, tako da se glasi:
"14. izraz "imetnik dovoljenja" pomeni osebo, ki ji je bilo izdano
dovoljenje v skladu stem zakonom in predpisi, izdanimi na
njegovi podlagi;"

(2) Zastopanje iz prejšnjega odstavka je lahko:
neposredno, pri čemer pooblaščenec opravlja dejanja v
imenu in za račun druge osebe (pooblastitelja) ali
posredno, pri čemer pooblaščenec opravlja dejanja v
svojem imenu In za račun druge osebe (pooblastitelja).

(9) V 15. točki se besedi "v imenu" nadomestita z besedami "za
račun".

(3)
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(pravica do zastopanja)
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Pod pogoji iz 47. člena tega zakona lahko vsakdo v postopku
pred carinskimi organi določi pooblaščenca, da izvaja
dejanja in opravlja formalnosti, ki so določene s carinskimi
predpisi.

Pooblaščenec se mora za zahtevo carinskega organa
poročevalec, št. 22

času carinski organ ni mogel izdati odločbe. V tem primeru
mora še pred potekom roka o njegovem podaljšanju obvestiti
vložnika zahtevka in navesti razloge, ki opravičujejo
podaljšanje roka ter navesti rok, v katerem bo carinski organ odgovoril na zahtevek.

izkazati s pisnim pooblastilom, da lahko nastopa za račun
osebe, ki jo zastopa. Iz pooblastila mora biti razvidno, ali je
zastopanje posredno ali neposredno.
(4) Če oseba ne more verodostojno in neposredno izkazati, da
nastopa kot pooblaščenec v imenu ali za račun druge osebe,
se šteje, da nastopa v svojem imenu in za svoj račun.

6b. člen
(izvršljivost odločb carinskih organov)

4b. člen
(pogoji za opravljanje poslov zastopanja)
(1)
1.
2.
3.

(2)

(1) Odločbe carinskih organov so izvršljive takoj, razen v
primeru, ko je s tem zakonom ali predpisom, izdanim na
njegovi podlagi določeno, da pritožba zadrži izvršitev
odločbe.

Pooblaščenec v skladu s 4a. členom tega zakona je lahko
le oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
ima sedež na carinskem območju, razen v primeru iz petega
odstavka 47. člena tega zakona;
je na carinskem območju registriran za opravljanje dejavnosti
posredovanja v carinskih zadevah;
ima ustrezno strokovno izobrazbo in je opravil poseben
strokovni izpit ali zaposluje najmanj eno osebo, ki ima
ustrezno strokovno izobrazbo in je opravila poseben
strokovni izpit.

(2) Carinski organ na zahtevo stranke s sklepom v celoti ali
deloma odloži izvršitev odločbe, če utemeljeno domneva,
da je izpodbijana odločba v neskladju s carinskimi predpisi
ali da bi takojšnja izvršitev lahko povzročila nepopravljivo
škodo.
(3) Če se izpodbijana odločba carinskega organa nanaša na
obračun uvoznih ali izvoznih dajatev, se njena izvršitev lahko
odloži le, če je predložen ustrezen instrument zavarovanja.
Izjemoma lahko carinski organ oprosti zadevno osebo
predložitve ustreznega instrumenta zavarovanja, če bi ta
zahteva, glede na dolžnikovo stanje, lahko povzročila resne
ekonomske ali socialne težave.

Program za posebnega strokovnega izpita določi Vlada za
izvajanje izpitov pa skrbi Carinska uprava. Carinska uprava
lahko na podlagi javnega razpisa podeli koncesijo za
izvajanje posebnih strokovnih izpitov izobraževalnemu
podjetju ali javnemu zavodu.

(3) Vlada določi podrobnosti o pogojih in o načinu ter postopku
dokazovanja drugih pogojev iz prvega odstavka tega člena."

6c. člen
(odprava odločbe)

6. člen

7. člen

(1) Odločba, s katero carinski organ v celoti ali deloma ugodi
vložniku zahtevka, se odpravi, če je bila izdana na podlagi
netočnih ali nepopolnih dejstev ter dokazov in:
1. je vložnik zahtevka vedel ali bi moral vedeti, da so bila
dejstva in dokazi netočni ali nepopolni in
2. takšna odločba ne bi mogla biti sprejeta na podlagi točnih in
popolnih dejstev in dokazov.

Naslov 6. člena se spremeni, tako da se glasi "(uporaba zakona,
ki ureja davčni postopek)".

(2) Osebo, na katero se odločba nanaša je treba obvestiti o
odpravi odločbe.

Besedilo prvega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Če š tem zakonom ni drugače določeno, carinski organ
postopa v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek."

(3) Odprava odločbe učinkuje od dne sprejema prvotne odločbe.

V 5. členu se besede "vodenje carinskih postopkofl" na obeh
mestih nadomestita z besedami "postopanje pred carinskimi
organi" in črta beseda "blaga".

6d. člen
(razveljavitev ali sprememba odločbe)

Črtata se drugi in tretji odstavek.

(1) Če carinski organ na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti
ugotovi, da eden ali več pogojev, pod katerimi je bila odločba
izdana ne velja več ali ni več izpolnjen, ne gre pa za primere
iz 6c. člena tega zakona, se izdana odločba razveljavi ali
spremeni.

8. člen
Za 6. členom se dodajo novi 6a. do 6e. člen, ki se glasijo:
"6a. člen
(odločbe v zvezi z izvajanjem carinskih predpisov)

(2) Če carinski organ na zahtevo stranke ali po uradni dolžnosti
ugotovi, da oseba, na katero se odločba nanaša ne izvršuje
naloženih obveznosti ali ne upošteva omejitev v zvezi z
blagom se lahko odločba razveljavi.
»
(3) Razveljavitev ali sprememba odločbe učinkuje od dneva,
koje bila osebi na katero se odločba nanaša vročena odločba
o razveljavitvi ali spremembi. V izjemnih primerih lahko
carinski organ zaradi upravičenih interesov osebe, na katero
se odločba nanaša, določi kasnejši dan, kdaj razveljavitev
ali sprememba začne učinkovati.

(1) Če oseba zahteva, da carinski organ sprejme odločbo v
zvezi z izvajanjem carinskih predpisov, mora navesti vsa
potrebna dejstva ter predložiti vse potrebne dokaze, ki jih
carinski organ potrebuje, da bi lahko odločil o zahtevku.
(2) Odločbo carinski organ sprejme in vroči vložniku zahtevka
kakor hitro je to mogoče.
(3) Če je zahtevek vložen pisno, mora biti odločba izdana v
predpisanem roku, ki začne teči na dan prejema popolnega
zahtevka. Takšna odločba mora biti vložniku zahtevka
vročena pisno.
(4)

(4)

Rok iz prejšnjega odstavka se lahko podaljša, če v tem
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Razveljavitev odločbe ne vpliva na obravnavanje blaga, za
katerega je bil na podlagi razveljavljene odločbe še pred
njeno razveljavitvijo začet določen postopek. Vendar pa
carinski organi lahko zahtevajo, da se v določenem roku za
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(a) v primeru informacije o uvrstitvi blaga v nomenklaturo
carinske tarife:
(i) če, zaradi spremembe predpisov, informacija ni več v skladu
z veljavno zakonodajo,
(ii) če Informacija ni več v skladu z uradnimi tolmačenji nomenklature carinske tarife zaradi:
- spremembe pojasnjevalnih opomb k carinski nomenklaturi,
ki se sprejmejo na nacionalni ravni ali zaradi odločbe sodišča
ali
- mnenja o uvrstitvi blaga ali spremembe pojasnjevalnih
opomb k nomenklaturi harmoziranega sistema poimenovanj
in šifrskih oznak blaga, ki jo sprejme Svetovna carinska
organizacija, ustanovljena leta 1952 kot "Svet za carinsko
sodelovanje".
(iii) če je informacija razveljavljena ali spremenjena v skladu s
6d. členom tega zakona, pri čemer mora biti imetnik
informacije obveščen o razveljavitvi ali spremembi.
V primeru prenehanja veljavnosti zavezujoče informacije iz
podtočk (i) in (il) te točke informacija preneha veljati naslednji
dan po uradni objavi spremembe.

to blago določi druga primerna oblika carinsko dovoljene
rabe ali uporabe.
(5)

Pritožba zoper odločbo iz tretjega odstavka ne zadrži njene
izvršitve.
6e. člen
(pravica do pritožbe)

(1) Vsakdo, ki ga odločba carinskih organov v zvezi z
izvajanjem carinskih predpisov neposredno zadeva, ima
pravico do pritožbe.
(2)

Pravico do pritožbe ima tudi oseba, ki je zahtevala, da
carinski organi izdajo odločbo v zvezi z izvajanjem carinskih
predpisov, pa le-ta ni bila izdana v predpisanem roku v
skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom 6a. člena tega
zakona.

(3)

Pritožba se vloži pri carinskem organu, ki je izdal ali bi moral
izdati odločbo.

(b) v primeru zavezujoče informacije o poreklu blaga:
(i) če informacija, zaradi spremembe predpisov ali sklenitve
mednarodnega sporazuma, ni več v skladu z veljavnimi
predpisi
(ii) če informacija ni več v skladu s:
- pojasnjevalnimi opombami in mnenji, ki se sprejmejo na
nacionalni ravni ali zaradi odločbe sodišča ali
- sporazumom o pravilih o poreklu blaga, sprejetim v okviru
Svetovne trgovinske organizacije ali s pojasnjevalnimi
opombami oziroma mnenji, sprejetimi za razlago tega
sporazuma;
(iii) če je informacija razveljavljena ali spremenjena v skladu s
6d. členom tega zakona, pri čemer mora biti imetnik
informacije obveščen o razveljavitvi ali spremembi.
V primeru prenehanja veljavnosti zavezujoče informacije iz
podtočk (i) in (ii) te točke informacija preneha veljati naslednji
dan po uradni objavi predpisa, mednarodnegasporazuma,
pojasnjevalnih opomb ali mnenj ali njihovi spremembi.

(4) O pritožbi zoper odločbe, ki jih na prvi stopnji izdajajo
carinarnice ali njene organizacijske enote, odloča Carinska
uprava Republike Slovenije. O pritožbi zoper odločbe, ki jih
na prvi stopnji izdaja Carinska uprava, odloča Ministrstvo
za finance."
9. člen
Naslov in besedilo 7. člena se nadomesti, tako da se glasi:
"7. člen
(zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v
nomenklaturo carinske tarife in o poreklu blaga)
"(1) Carinski organ izdaja zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga
v nomenklaturo carinske tarife in o poreklu blaga na podlagi
pisne zahteve, na način in po postopku, ki ga določi vlada.
(2) Zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v nomenklaturo
carinske tarife in o poreklu blaga so zavezujoče za carinske
organe napram imetniku informacije samo glede razvrstitve
blaga v nomenklaturo carinske tarife oziroma glede porekla
blaga in le za blago, za katero so carinske formalnosti
izvedene po dnevu, ko so bile informacije izdane.

(7) Imetnik zavezujoče informacije, ki preneha veljati v skladu
s točko (a)(i) ali (ii) ali točko (b)(i) ali (ii) prejšnjega odstavka,
se lahko sklicuje na to informacijo tudi po njeni razveljavitvi
in sicer tri mesece od dneva uradne objave, čeje, še pred
razveljavitvijo informacije, sklenil zavezujoče kupoprodajne
pogodbe za zadevno blago na podlagi te jjavezujoče
informacije. V primerih iz točk (a)(i) in (b)(i) lahko predpis ali
sporazum določita rok, v katerem se je še mogoče sklicevati
na informacijo v skladu s tem odstavkom.

(3) Carinske formalnosti iz prejšnjega odstavka so v primeru
zavezujoče informacije o poreklu blaga tiste, ki jih je treba
izpeljati v skladu z 11a. oziroma 14a. členom tega zakona.

(8) Zavezujočo informacijo o uvrstitvi blaga v nomenklaturo
carinske tarife oziroma o poreklu blaga je mogoče uporabiti
v skladu s tem členom samo za določitev uvoznih ali izvoznih
dajatev ali določitev višine izvoznih spodbud ali drugih
povračil, povezanih z vodenjem kmetijske politike.

(4)

Imetnik zavezujoče informacije mora biti zmožen dokazati,
da:
(a) v primeru zavezujoče informacije o uvrstitvi blaga v
nomenklaturo carinske tarife: blago, ki ga deklarira v vseh
elementih ustreza blagu, ki je opisano v informaciji;
(b) V primeru zavezujoče informacije o poreklu blaga: zadevno
blago in okoliščine, na podlagi katerih se določa poreklo
blaga v vseh elementih ustreza blagu in okoliščinam, ki so
opisane v informaciji.
(5)

(6)

10. člen
Za 8. členom se dodata nova 8a. in 8b. člen, ki se glasita:
"8a. člen
(obseg pooblastil carinskih organov)

Informacija iz prvega odstavka tega člena je veljavna tri letg
od dneva izdaje. Vendar pa se informacija šteje za nično, če
temelji na netočni ali nepopolni informaciji vložnika zahtevka
za izdajo informacije.

Carinski organi so pooblaščeni, da v skladu s predpisi izvajajo
kakršno koli kontrolo, ki je potrebna, da bi se zagotovilo pravilno
izvajanje carinskih predpisov.

Ne glede na prejšnji odstavek zavezujoča informacija
preneha veljati:
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8b. člen
(zaupnost podatkov)

16. člen

V prvi alinei 1. točke prvega odstavka 18. člena in drugi alinei 2.
točke 18. člena se besede "enakega ali podobnega blaga"
nadomestijo z besedami "blaga enakega razreda ali vrste".

(1) Vse informacije, ki so zaupne po svoji naravi ali so bile
carinskim organom predložene kot zaupne se obravnavajo
kot uradna tajnost.
(2)

17. člen

Carinski organ ne sme razkriti informacij iz prejšnjega
odstavka brez izrecnega dovoljenja osebe ali institucije, ki
je informacije zagotovila, razen v primerih, ko so v skladu z
veljavno zakonodajo carinski organi dolžni ali pooblaščeni
razkriti informacije v zvezi s konkretnimi pravnimi postopki."

Prvi odstavek 19. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) če se carinska vrednost za uvoženo blago ne more ugotoviti
na podlagi 16., 17. in 18. člena tega zakona se ugotovi s
pomočjo razpoložljivih podatkov na način, ki je skladen z
načeli in splošnimi določbami:
sporazuma o uporabi VII. člena GATT 1994,
VII. člena GATT 1994 in
tega poglavja."

11. člen
V naslovu 9. člena se črta vejica in besede "potrebnih v carinskem
postopku".

18. člen

V točki (d) se črta beseda "bilo", beseda "ali" pa nadomesti z
besedo "bilo".

V 2. točki prvega odstavka 20. člena se črta beseda "posebne".
Besedilo 4. točke prvega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"4. naslednji stroški dostave od kraja vnosa na carinsko
območje:
(a) stroški prevoza in zavarovalnine za uvoženo blago in
(b) stroški natovarjanja, pretovarjanja in manipulacije, ki so
nastali v zvezi z dobavo uvoženega blaga;"

12. člen
Črta se 11. člen.
13. člen
Za naslovom 2. poglavja: "Poreklo blaga" se doda nov 11 a. člen,
ki se glasi:

Besedilo 8. točke prvega odstavka 20. člena se spremeni, tako
da se glasi:
"8. nadomestila in stroški v zvezi z licenčninami, ki jih kupec
plača neposredno ali posredno, če je prodaja pogojena s
takšnim plačevanjem;"

"11 a. člen
(nepreferencialno poreklo blaga)
12. do 14. člen tega zakona določajo osnovna pravila za določitev
nepreferencialnega porekla blaga, kadar je le-to potrebno zaradi:
1. uporabe carinske tarife, razen preferencialnih carinskih
stopenj;
2. uporabe drugih ukrepov trgovinske politike, določenih v
zvezi s prometom posameznih vrst blaga ter
3. izdaje nepreferencialnih potrdil o poreklu blaga."

Besedilo drugega odstavka 20. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(2) Nadomestila in stroški za pravico do reprodukcije
uvoženega blaga se ne vštevajo v carinsko vrednost blaga."
19. člen

14. člen

Črta se tretji odstavek 21. člena.

Črtajo se prvi, tretji in četrti odstavek 12. člena.
Dosedanji drugi odstavek 12. člena postane prvi odstavek.

20. člen
Črta se drugi odstavek 23. člena.

15. člen
i
Za 14. členom se dodata nova 14a. in 14b. člen, ki se glasita:

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se
besede "po tečaju, ki v skladu z zakonom, ki ureja devizno
poslovanje, velja na dan nastanka obveznosti plačila carine"
nadomestijo z besedami "po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki
ga ugotovi minister, pristojen za finance."

"14a. člen
(preferencialno poreklo blaga)
Kadar je ugotavljanje porekla blaga potrebno zaradi ugotavljanja
upravičenosti preferencialnega carinskega obravnavanja
posameznega blaga, se le-to ugotavlja v skladu:
1.
2.

Besedilo dosedanjega četrtega odstavka, ki postane tretji
odstavek, se spremeni, tako da se glasi:
"(3) Če faktura iz opravičenih vzrokov ni priložena oziroma če
vrednost blaga, ki je navedena v fakturi, ne ustreza določbam
tega zakona o dogovorjeni ceni, ugotovi carinski organ
carinsko vrednost v skladu s 17. do 19. členom tega zakona."

z mednarodnimi pogodbami, ki jih je uveljavila Slovenija in,
ki določajo preferencialno carinsko obravnavanje ali
s tem zakonom In predpisom iz drugega odstavka 11 a.
člena tega zakona, če je preferencialno carinsko
obravnavanje posameznega blaga določeno z enostranskimi
ukrepi Slovenije.

Dosedanji peti odstavek se črta.
21. člen
• i
i.
V drugi točki 24. člena se besede "če so obresti vsebovane v
ceni" nadomestijo z besedami "če na zahtevo organizacijske
enote carinarnice" in črta beseda "pa".

14b. člen
(podrobnejši predpisi)
Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada) določi
podrobnejše kriterije za ugotavljanje in način dokazovanja porekla
blaga."
poročevalec, št. 22
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Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

22. člen
Prvi odstavek 25. člena se črta.

Dosedanji četrti odstavek se črta.

V drugem odstavku, ki postane prvi odstavek se:
• za besedo "Vsa" doda beseda "običajna" ter
• beseda "predpisanem" nadomesti z besedo "dogovorjenem".

27. člen
Naslov 30. člena se nadomesti z naslednjim naslovom:"(prevoz
blaga od carinske črte do mesta predložitve)".

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
Besedilo 30. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
"(1) Oseba, ki je blago vnesla na carinsko območje mora
nemudoma to blago v nespremenjenem stanju, po poti, ki jo
določi Carinska uprava in v skladu z morebitnimi navodili
carinskega organa prepeljati do:
(a) prvega mejnega carinskega organa Iz drugega odstavka
28. člena ali na drugo mesto, ki ga določi carinski organ ali
(b) do proste carinske cone, če se blago vnaša v to cono
neposredno v pomorskem ali zračnem prometu.

23. člen
Črta se drugi odstavek 26. člena.
24. člen
Za prvim odstavkom 27. člena se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
"(2) Ne glede na 16. do 19. člen tega zakona se lahko carinska
vrednost hitro pokvarljivega blaga, običajno dobavljenega
za komisijsko prodajo, na zahtevo carinskega delaranta
ugotovi na poenostavljen način, določen s predpisom iz
tretjega odstavka tega člena."

(2)

(3) Blago, ki se nahaja izven carinskega območja in je v skladu
z mednarodnim ali meddržavnim sporazumom, ki ga je
uveljavila Slovenija, lahko predmet carinske kontrole, se
obravnava enako kot blago, vnešeno na carinsko območje.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se
besede "Minister, pristojen za finance" nadomestijo z besedo
"Vlada".
\
25. člen

(4) Obveznost iz alinee (a) prvega odstavka tega člena se
zaradi izvajanja predpisov o turističnem, maloobmejnem ali
poštnem prometu ali prometu blaga neznatne ekonomske
vrednosti, opusti, če s tem ni ogroženo izvajanje carinskega
nadzora in kontrole. Podrobnejše predpise za izvajanje izjem
iz tega odstavka določi minister, pristojen za finance.

V naslovu in besedilu 28. člena se besedilo "carinski mejni prehod"
v ustreznem sklonu in številu nadomesti z besedilom "mejni
prehod" v ustreznem sklonu in številu.
Besedilo prvega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Carinsko blago je dovoljeno vnesti na carinsko območje le
preko mejnih prehodov, v času, ko so odprti za promet."

(5)

V drugem odstavku se beseda "klasifikacijo" nadomesti z besedo
"kategorizacijo".

Prvi odstavek tega člena se ne uporablja za blago na ladjah
in zrakoplovih, ki prečkajo teritorialno morje ali zračni prostor
Slovenije, če njihov namembni kraj ni na carinskem območju.

(6) Če oseba iz prvega ali drugega odstavka tega člena ne
more izvršiti svojih obveznosti zaradi višje sile ali
nepredvidljivih okoliščin, mora takoj obvestiti najbližji carinski
organ o razlogih za neizpolnitev obveznosti in sporočiti, kje
se blago nahaja, če ni v celoti izgubljeno, ter v kakšnem
stanju je.

V tretjem odstavku se beseda "fitopatološki" nadomesti z besedo
"fitosanitarni".
Besedilo četrtega odstavka se nadomesti z naslednjim besedilom:
"(4) S predpisom iz drugega odstavka tega člena lahko vlada
omeji ali prepove vnos posameznih vrst blaga preko
določenih mejnih prehodov."

(7) Če mora ladja ali zrakoplov iz petega odstavka tega člena
zaradi nepredvidljivih okoliščin ali višje sile začasno pristati
v pristanišču oziroma na letališču na carinskem območju in
zaradi teh okoliščin ni mogoče izvršiti obveznosti Iz prvega
odstavka tega člena, mora oseba, ki je pripeljala ladjo ali
zrakoplov na carinsko območje ali druga oseba, ki nastopa
v njenem imenu, nemudoma obvestiti carinske organe o
nastali situaciji.

Črta se peti odstavek.
26. člen
Besedilo prvega odstavka 29. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(1) Blago, ki se vnaša na carinsko območje je pod carinskim
nadzorom od trenutka vnosa na carinsko območje in je
lahko predmet kontrole carinskih organov."

(8) Carinski organ določi ukrepe, ki jih je treba izvršiti, da se
zagotovi carinski nadzor nad blagom iz šestega odstavka
tega člena in blagom na ladjah in zrakoplovih v primerih iz
sedmega odstavka tega člena ter da se zagotovi, da se
blago, če je to potrebno, prepelje do carinskega organa ali
drugega mesta, ki ga določi ali odobri carinski organ."

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Blago iz prejšnjega odstavka ostane pod carinskim
nadzorom dokler se ne določi njegov carinski status In, v
primeru carinskega blaga dokler ni spremenjen njegov
carinski status, razen v primeru Iz 67. člena tega zakona,
oziroma dokler ni vnešeno v prosto carinsko cono, ponovno
izvoženo oziroma uničeno v skladu s 141. členom tega
zakona."

31. marec 1998

Prevoznik, ki je prevzel blago po vnosu na carinsko območje
je prav tako odgovoren za izvršitev obveznosti iz prejšnjega
odstavka.

28. člen
V 31. členu se besede "Posebnosti carinskega nadzora"
nadomestijo z besedami "Ukrepi carinskega nadzora in
posebnosti".
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V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek se
besede "v skladu s pogoji iz drugega odstavka 46. člena"
nadomestijo z besedami "v skladu s predpisom iz prejšnjega
odstavka".

29. člen

Besedilo 32. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Blago, ki je v skladu s alieno (a) prvega odstavka 30. člena
tega zakona pripeljano do carinskega organa ali na drugo
mesto, ki ga je določil ali odobril carinski organ, mora oseba,
ki je blago vnesla na carinsko območje ali prevoznik, ki je
prevzel blago po vnosu na carinsko območje, predložiti
carinskemu organu.

33. člen
Prvi odstavek 36. člena se črta.
V drugem odstavku, ki postane prvi odstavek se besede "vložena
carinska deklaracija za izvedbo določenega carinskega
postopka" nadomestijo z besedami "vložena zahteva za carinsko
dovoljeno rabo ali uporabo blaga".

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka se odpusti, če je to
potrebno zaradi izvajanja predpisov o blagu, ki ga potnik
nosi s seboj ali o blagu, za katero je začet carinski postopek,
ni pa predloženo carinskemu organu.

34. člen
(3) Blago je lahko predloženo na kakršen koli ustrezen način,
ki carinskemu organu omogoča, da lahko nedvoumno
ugotovi, kje se prevozno sredstvo in blago nahajata. Skrito
blago in blago, ki se ne prevaža v običajnem prostoru za
tovor, je treba predložiti izrecno."

Za 36. členom se doda nov 36a. člen, ki se glasi:
"36a. člen
(obveznost določitve carinsko dovoljene rabe ali
uporabe blaga)

30. člen

(1) Za carinsko blago, predloženo carinskim organom je treba
določiti carinsko rabo ali uporabo, ki je dovoljena za takšno
carinsko blago.
(2) Oseba, ki poseduje začasno hranjeno blago mora skrbeti
za to, da bo blago pridobilo eno od carinsko dovoljenih rab
ali uporab."
*

Besedilo 33. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) V skladu z dovoljenjem carinskega organa in na način, ki ga
določi vlada, je dovoljeno predloženo blago pregledati in
odvzeti vzorce, zato da bi se lahko izbrala carinsko
dovoljena raba ali uporaba blaga.

35. člen

(2) Carinski organ izda dovoljenje iz prejšnjega odstavka na
podlagi zahtevka osebi, ki je pooblaščena, da izbere
carinsko dovoljeno rabo ali uporabo blaga."

V prvem odstavku 37. člena se:
• besede "mora deklarant vložiti carinsko deklaracijo" nadomestijo
z besedami "je treba vložiti zahtevo"
• številka "30" nadomesti s številko "45",
• številka "10" pa nadomesti s številko "20"..

31. člen
Besedilo 34. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
"(1) Će ta zakon ne določa drugače, je treba za blago, predloženo
carinskemu organu, vložiti skupno prijavo.
(2)

Besedilo drugega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"(2) Če okoliščine posameznega primera tako zahtevajo, lahko
carinski organ skrajša rok iz prejšnjega odstavka ali pa ga
podaljša. Podaljšanje roka v skladu s tem odstavkom je
mogoče odobriti le toliko, kolikor je to potrebno zaradi
izjemnih okoliščin konkretnega primera."

Skupna prijava mora biti vložena, ko je blago predloženo,
razen če je carinski organ dovolil, da se skupna prijava
vloži/naknadno, vendar ne kasneje kot prvi delovni dan po
dnevu, ko je bilo blago predloženo.

36. člen

(3) Skupno prijavo mora vložiti:
(a) oseba, ki je vnesla blago na carinsko območje oziroma
prevoznik, ki je prevzel blago po vnosu na carinsko območje
ali
(b) oseba, v imenu katere je nastopala oseba iz prejšnje točke.
(4)

Za 37. členom se doda nov 37a. člen, ki se glasi:
"37a. člen
(ravnanje s predloženim blagom)

Ne glede na določbe o uvozu blaga v potniškem prometu In
poštnih pošiljk, lahko carinski organi odpustijo obveznost
vložitve skupne prijave, če to ne ogroža carinskega nadzora
nad blagom in če so pred potekom roka Iz drugega odstavka
tega člena Izpeljane formalnosti za določitev carinsko
dovoljene rabe ali uporabe blaga."

(1)

(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka ni potrebno v primeru
nepredvidene in neposredne nevarnosti. V tem primeru je
treba carinske organe nemudoma obvestiti o prekladanju,
raztovarjanju ali premeščanju.

32. člen
Črta se prvi odstavek 35. člena.

(3) Zaradi pregleda blaga in prevoznega sredstva sme carinski
organ kadarkoli zahtevati, da se blago razloži ali razpaklra.

Besedilo dosedanjega drugega odstavka, ki postane prvi
odstavek se spremeni, tako da se glasi:
"(2) Skupna prijava se Izpolni na obrazcu, ki ga določi minister,
pristojen za finance. Kot skupna prijava se lahko, pod pogoji,
ki jih določi vlada, uporabljajo tudi komercialni In drugI
dokumenti, ki vsebujejo podatke, potrebne za Identifikacijo
blaga."

poročevalec, št. 22

Prekladanje in raztovarjanje s prevoznih sredstev v prostore
določene ali odobrene s strani carinskih organov, je
dovoljeno le ob predhodnem soglasju carinskih organov.

(4)
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Premestitev predloženega blaga Iz prvotnega položaja ni
dovoljena brez dovoljenja carinskega organa."
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"(1) Za vse blago, ki naj bi bilo predmet carinskega postopka je
treba vložiti darinsko deklaracijo za ta postopek.
(2) Domače blago, deklarirano za izvoz, začasni izvoz na
oplemenitenje, tranzit ali postopek carinskega skladiščenja
je pod carinskim nadzorom od trenutka sprejema carinske
deklaracije do trenutka, ko zapusti carinsko območje, je
uničeno ali je carinska deklaracija umaknjena."

37. člen
Besedilo prvega odstavka 38. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(1) Dokler za predloženo blago ni določena carinsko dovoljena
raba ali uporaba, se to blago, od predložitve carinskemu
organu v skladu z 32. členom tega zakona dalje, šteje za
začasno hranjeno blago (v nadaljevanju: začasno hranjeno
blago)"

44. člen

V 39. členu se za besedo "je" doda vejica in besede "ne glede na
33. člen tega zakona,".

Besedilo 46. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Carinska deklaracija je lahko:
(a) izpolnjena in oddana v pisni obliki,
(b) narejena in oddana z uporabo tehničnih pripomočkov za
elektronsko izmenjavo podatkov,če takšno uporabo odobri
carinski organ v skladu s predpisom ministra, pristojnega
za finance ali
(c) oddana v ustni obliki ali z dejanjem s katerim oseba, ki
razpolaga z blagom izrazi svojo namero, da začne določen
carinski postopek za zadevno blago, vendar le, če je to
dovoljeno v skladu s predpisom ministra, pristojnega za
finance.
(2) Obliko in način izpolnjevanja carinskih deklaracij določi minister, pristojen za finance."

39. člen

45. člen

Besedilo tretjega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"(3) Carinski organ lahko od osebe, ki poseduje začasno
hranjeno blago zahteva predložitev instrumenta zavarovanja
za plačilo morebitnega carinskega dolga iz 145. ali 146.
člena tega zakona."
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Vlada določi podrobnejša pravila za začasno hrambo blaga
v skladu s tem zakonom."
38. člen

Besedilo prvega odstavka 40. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(1) Carinski organ sprejme potrebne ukrepe v skladu s tem
zakonom, vključno z odvzemom in prodajo blaga, če oseba,
ki poseduje začasno hranjeno blago ne opravi formalnosti
za začetek carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga v
rokih, predvidenih v 37. členu tega zakona."

V 47. členu se črta drugi odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi dostavek, se
besede "biti carinski deklarant ta oseba ali oseba, ki odda
deklaracijo v imenu te osebe" nadomestijo z besedami "carinsko
deklaracijo izpolniti ta oseba ali druga oseba za račun prve.".
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

V drugem odstavku se besedi "imetnika blaga" nadomestita z
besedami "osebe, ki poseduje začasno hranjeno blago."

46. člen
Za 47. členom se doda nov 47a. člen, ki se glasi:

40. člen

"47a. člen
(odgovornost carinskega deklaranta)

V 41. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
"(1) Za blago, ki je ob vnosu na carinsko območje v tranzitnem
postopku se ne uporabljajo 30. člen, razen alinee (a) prvega
odstavka, ter 32. do 40. člen tega zakona."

Carinski deklarant je odgovoren za:
1. točnost podatkov, ki jih navaja v carinski deklaraciji,
2. verodostojnost dokumentov in dokazil, ki jih je priložil
deklaraciji in
3. spoštovanje vseh obveznosti, ki izhajajo izSlodobritve
zahtevanega postopka.

V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek se za
besedo "določbe" dodajo besede "33. člena tega zakona ter".
41. člen
V prvem odstavku 42. člena se besedi "imetnik blaga" v ustreznem
sklonu nadomestita z besedami "oseba, ki dejansko razpolaga z
blagom" v ustreznem sklonu.

47. člen

"
n
V prvem dostavku 48. člena se beseda "tretjega" nadomesti z
besedo "drugega".

42. člen
Črta se drugi odstavek.
Besedilo drugega odstavka 44. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(2) Prejšnji odstavek ne preprečuje uvedbo prepovedi in
omejitev v zvezi z vnosom in iznosom blaga iz carinskega
območja po posebnih predpisih, predvsem zaradi interesov
javne morale, varnosti, varovanja zdravja in življenja ljudi,
živali in rastlin, varstva okolja, varstva nacionalnih vrednost
umetniške, zgodovinske ali arheološke vrednosti ali zaradi
varstva pravic intelektualne lastnine."

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek se
beseda "fitopatološka" nadomesti z besedo "fitosanitarna".
48. člen
V naslovu 49. člena se na začetku dodata besedi "prevzem in"
V prvem odstavku se za besedo "organ" beseda "mora"
nadomesti z besedo "sprejme" in črta beseda "sprejeti".

43. člen
Besedilo drugega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ prevzame

Besedilo 45. člena se spremeni, tako da se glasi:

31. marec 1998
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V četrtem odstavku se besedi "carinski zavezanec" nadomestita
z besedami "carinski deklarant".

carinsko deklaracijo preden je blago predloženo carinskemu
organu, vendar takšna deklaracija začne učinkovati, ko je
blago predloženo."

Črta se peti odstavek.

V tretjem odstavku se:
• besedi "ob sprejemu" nadomestita z besedama "ob prevzemu".
• beseda "pomanjkljivost" v ustreznem sklonu nadomesti z
besedama "formalne nepravilnosti" v ustreznem sklonu.

56. člen
V 57. členu se:
• črta beseda "lahko",
• v 2. točki črtajo besede "iz začasnega skladišča".

Črta se četrti odstavek. Dosedanji peti odstavek postane četrti.
49. člen

57. člen

V drugem odstavku 50. člena se besedilo 3. točke nadomesti z
naslednjim besedilom:
"3. prepustil blago deklarantu."

Naslov 58. člena se spremeni, tako da se glasi: "(podrobnejši
predpisi)"
Besedilo 58. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Vlada določi podrobnejši postopek v zvezi s carinskimi
deklaracijami, njihovim preverjanjem, pregledom blaga ter
jemanjem vzorcev."

50. člen
V prvem odstavku 51. člena se beseda "izjave" nadomesti z
besedo "zahtevka".

58. člen
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Umik carinske deklaracije ne vpliva na uporabo kazenskih,
določb."

Besedilo prvega odstavka 59. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(1) Carinski organ lahko v primerih in na način, ki ga določi
vlada, odobri eno od naslednjih poenostavitev:
1. v posameznih primerih opustitev navedbe določenih
podatkov v carinski deklaraciji, ki bi morali biti navedeni v
skladu z 48. členom tega zakona ali opustitev predložitve
določenih dokumentov, ki bi morali biti v skladu z 48. členom
tega zakona predloženi skupaj z deklaracijo (nepopolna
deklaracija);
2. predložitev komercialnega ali drugega uradnega dokumenta,
skupaj s prošnjo za izvedbo določenega carinskega
postopka namesto deklaracije iz 48. člena tega zakona ali
uporabo nepopolne deklaracije za začetek dovoljenih
carinskih postopkov v določenem obdobju (poenostavljeni
postopek deklariranja) ali
3. deklariranje blaga na podlagi knjigovodskih vpisov blaga; v
tem primeru lahko carinski organ oprosti deklaranta
obveznosti predložitve blaga."

51. člen
V 52. členu se črtata tretji in četrti odstavek.
52. člen
V 53. členu se besedilo četrtega odstavka črta.
53. člen
V tretjem odstavku 54. člena se:
• besede "več različnih vrst blaga" nadomestijo z besedami "blago
iz različnih postavk nomenklature carinske tarife" in
• besede "vsako vrsto blaga" nadomestijo z besedami "blago iz
vsake postavke".
54. člen

V drugem odstavku se besede "ugotavljanje njegove istovetnosti"
nadomestijo z besedami "njegovo identifikacijo".

V prvem odstavku 55. člena se:
• črta beseda "lahko" in
• besede ^naknadno ugotavljanje istovetnosti" nadomestijo z
besedo identifikacijo".
3(
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Za ohranitev oziroma nepoškodovanje carinskih oznak sta
odgovorna prevoznik in carinski deklarant."

Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
"(6) Poenostavitve v zvezi s tranzitnim postopkom se določijo v
skladu s predpisom iz 121. člena tega zakona."
59. člen
Besedilo 60. člena se spremeni, tako da se glasi:

55. člen

"Za carinske deklaracije, ki so narejene in oddane z uporabo
tehničnih pripomočkov za elektronsko izmenjavo podatkov v
skladu s točko (b) 46. člena tega zakona, ali so bile oddana v
ustni obliki ali z drugim dejanjem v skladu s točko (c) 46. člena
tega zakona, se smiselno uporabljajo 48. do 59. člen tega zakona."

V prvem dostavku 56. člena se beseda "sprejeta" nadomesti z
besedo "potrjena".
V drugem odstavku se:
• besede "zajetih več vrst blaga" nadomestijo z besedami "zajeto
blago iz večih postavk nomenklature carinske tarife" in
• besede "vsako vrsto blaga" nadomestijo z besedami "blago iz
vsake postavke".

60. člen
' OJ IS V !'
Za 60. členom se doda naslov novega 2a. oddelka, ki se glasi:

V tretjem odstavku se številka "152." nadomesti s številko "157a."
Na koncu se doda nov stavek, ki se glasi: "Ta odstavek se ne
uporablja za postopek začasnega uvoza z delno oprostitvijo plačila
uvoznih dajatev."

poročevalec, št. 22

"2a. oddelek:
Ravnanje drugih državnih organov, pravnih in fizičnih oseb
ter ravnanje z odvzetim blagom"

14

31. marec 1998

64. člen

61. člen

V 65. členu se črta drugi odstavek.

Za 61. členom se dodata nova 61 a. in 61 b. člena, ki se glasita:
"61 a. člen
(ravnanje drugih pravnih in fizičnih oseb)
(1)

65. člen
V prvem odstavku 66. člena se:
• številka "11." nadomesti s številko "10.".
• v 1. točki za besedico "za" doda beseda "nekomercialno".

Pravne ali fizične osebe morajo takoj predložiti najbližjemu
carinskemu organu blago, ki se znajde pri njih, če glede na
okoliščine vedo ali bi morale vedeti, da gre za blago, ki je
nezakonito vnešeno na carinsko območje ali se tu nezakonito
nahaja oziroma uporablja kot da bi bilo sproščeno v prosti
promet.

66. člen
Besedilo drugega odstavka 68. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(2) Za uporabo kateregakoli carinskega postopka z ekonomskim učinkom je potrebno dovoljenje carinskega organa."

(2) Če carinski organ izve za blago iz prejšnjega odstavka,
nemudoma izvede ukrepe, ki so potrebni da vzpostavi
zakonito stanje.

Črta se tretji odstavek.

61b. člen
(prodaja ali brezplačen odstop odvzetega blaga)

67. člen
Besedilo 2. točke prvega odstavka 69. člena se spremeni, tako
da se glasi:
"2. stroški, ki jih imajo carinski organi v zvezi z nadzorom in
kontrolo postopka ne smejo biti nesorazmerno visoki v
primerjavi z ekonomskimi koristmi odobritve postopka."

(1) Blago, ki je odvzeto po določbah tega zakona, se praviloma
da na prodaj. Prodaja se opravi z javno licitacijo. Izjemoma
lahko vlada odvzeto blago brezplačno odstopi državnim
organom in človekoljubnim organizacijam, če to blago
potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti, če pa gre za
predmete zgodovinske, arheološke, etnografske, kulturne,
umetniške ali znanstvene vrednosti pa javnim zavodom za
varstvo kulturne dediščine.
(2)

Črta se tretji odstavek.
68. člen

Natančnejše predpise o pogojih in načinu prodaje in o
ravnanju z blagom iz prejšnjega odstavka ter o razdelitvi s
prodajo pridobljenih sredstev določi vlada."

Za 69. členom se doda nov 69a. člen, ki se glasi:
"69a. člen
(carinsko obravnavanje pridobljenih proizvodov)

62. člen

V primerih določenih v skladu z drugim stavkom prve točke prvega
odstavka 4. člena tega zakona se šteje, da je za blago ali proizvodi
pridobljeni iz blaga v odložnem postopku, začet isti postopek."

V 62. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Če naknadno preverjanje deklaracij pokaže, da je bila
odločitev o zadevnem carinskem postopku sprejeta na
podlagi netočnih ali nepopolnih informacij, carinski organi
sprejmejo potrebne ukrepe, da uredijo nastalo situacijo v
skladu z novimi informacijami, ki so jim na razpolago."

69. člen

)(

V prvem odstavku 70. člena se besede "Oseba, kateri je dovoljenje
izdano (v nadaljevanju: upravičenec)" nadomesti z besedama
"Imetnik dovoljenja".
)(
cJc
Besedilo drugega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"(2) Carinski organ lahko začetek odložnega poptopka za
določeno blago pogojuje s položitvijo ustreznega instrumenta
zavarovanja, ki naj zavaruje plačilo morebitnega carinskega
dolga."
i,
x
V tretjem odstavku se beseda "upravičenca" nadomesti z besedo
"imetnika dovoljenja".

63. člen
Besedilo tretjega odstavka 63. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(3) Blago, sproščeno v prosti promet izgubi status domačega
blaga, če je plačana carina, ki je predpisana za takšno
blago povrnjena ali plačilo carinskega dolga odpuščeno:
v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz v
obliki povračila plačane carine;
v skladu z osmim odstavkom 158. člena tega zakona zaradi
poškodb na blagu oziroma ker blago ne ustreza določbam
pogodbe;
v drugih primerih, predvidenih v 158. členu tega zakona,
kjer je povrnitev carine ali odpustitev carinskega dolga
pogojena z izvozom oziroma ponovnim izvozom blaga
oziroma odobritvijo kakšne druge carinsko dovoljene rabe
ali uporabe blaga."

70. člen

ib
V ■
Naslov 71. člena se spremeni, tako da se glasi: "(zaključek
odložnega carinskega postopka z ekonomskim učinkom).
V prvem odstavku se beseda "Carinski" nadomesti -z besedo
"Odložni".

Za tretjim odstavkom se dodata nova četrti in peti odstavek, ki se
glasita:
"(4) Blago sproščeno v prosti promet izgubi status domačega
blaga tudi, če je carinska deklaracija za sprostitev v prosti
promet umaknjena potem, ko je bilo blago že prepuščeno.
(5) Vlada določi podrobnosti v zvezi s sprostitvijo blaga v prosti
promet in spremembo carinskega statusa blaga."
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Besedilo drugega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"(2) Odložni postopek z ekonomskim učinkom se konča tudi z
razveljavitvijo dovoljenja za izvajanje odložnega postopka
z ekonomskim učinkom ali s potekom roka za izvedbo
postopka, ki je bil določen z dovoljenjem.
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V tretjem odstavku se besede "iz prejšnjega odstavka"
nadomestijo z besedami "razveljavitve dovoljenja lahko", besedi
"carinski postopek" pa z besedama "odložnl postopek".

"(1) Imetnik carinskega skladišča mora o blagu, za katero je
začet postopek carinskega skladiščenja voditi evidence v
obliki in na način, ki ga določi minister, pristojen za finance."

V petem odstavku se besedama "carinski organ" dodajo besede
"sprejme vse potrebne ukrepe, da uredi status blaga" in črta
besedilo do konca stavka.

79. člen
Besedilo 82. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Praviloma se blago lahko hrani v carinskem skladišču brez
časovne omejitve.

71. člen

(2) V izjemnih primerih lahko carinski organ določi rok, v katerem
mora depozitar začeti novo carinsko dovoljeno rabo ali
uporabo za skladiščeno blago.

Besedilo 2. točke 73. člena se spremeni, tako da se glasi:
"2. domače blago, za katerega je v skladu s posebnimi predpisi
določeno, da je z začetkom postopka carinskega
skladiščenja potrebno uporabiti ukrepe, ki se praviloma
uporabijo za izvoz blaga."

(3) V predpisu iz 72. člena tega zakona lahko vlada določi
posebne roke za postopek carinskega skladiščenja za blago
iz 2. točke 73. člena tega zakona."

72. člen
Besedilo drugega odstavka 74. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(2) Vlada v predpisu iz 72. člena tega zakona določi primere, v
katerih se za blago iz 73. člena tega zakona lahko začne
postopek carinskega skladiščenja, ne da bi bilo skladiščeno
v carinskem skladišču."

80. člen
V prvem odstavku 83. člena se za besedo "prodajo" postavi pika
in črta besedilo do konca odstavka.
Za prvim odstavkom 83. člena se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
"(2) Domače blago iz 2. točke 73. člena tega zakona, za katero
veljajo posebni ukrepi kmetijske politike, je lahko predmet le
tistih postopkov in ravnanj, ki so s predpisom iz 72. člena
tega zakona izrecno dovoljena za to blago."

73. člen
V drugem odstavku 75. člena se črtajo besede "domača ali tuja".
74. člen

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek se
besedi "prejšnjim odstavkom" nadomesti z besedami "prvim in
drugim odstavkom tega člena."

V tretjem odstavku 76. člena se besede "dati v hrambo v carinsko
skladišče" nadomestijo z besedami "začeti postopek carinskega
skladiščenja".

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

75. člen

81. člen

V prvem dostavku 77. člena se besede "podatke, ki dokazujejo
ekonomske učinke obstoja takšnega skladišča," nadomestijo z
besedami "podatke o gospodarski potrebi za takšno skladišče,".

V naslovu 84. člena se pred besedo "premeščanje" dodajo besede
"začasna odstranitev in".

V drugem odstavku 77. člena se črtajo besede "druge" ter "splošne
in posebne".

Besedilo tretjega odstavka 84. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(3) Carinski organ lahko dovoli premestitev carinsko skladiščenega blaga iz enega carinskega skladišča v drugo skladišče
istega tipa."

76. člen
V prvem odstavku 79. člena se besede "iz 1. in 2. točke prvega
odstavka 'tega člena" nadomestijo z besedami" iz 1. ali 2. točke
oziroma 1. in 2. točke prvega odstavka 78. člena tega zakona".
.
77. člen
{
V prvem odstavku 80. člena se za besedo "izjemoma" dodajo
besede "če obstojijo ekonomski razlogi in carinski nadzor ni
ogrožen,"
ir
Črta se drugi odstavek.

82. člen
V naslovu 85. člena se za besedo "vrednost" dodata besedi "in
narava".
Za drugim odstavkom se dodajo novi tretji, četrti in peti odstavek,
ki se glasijo:
"(3) Za uvoženo blago, ki je sproščeno v prosti promet v skladu
s 3. točko prvega odstavka 59. člena se za uporabo 151.
člena tega zakona upošteva tista narava, carinska vrednost
in količina blaga, ki je uporabljiva v trenutku začetka postopka
carinskega skladiščenja za to blago.

Dosedanji tretji odstavek postane drugi odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane tretji odstavek se
besedilo "o blagu iz prvega odstavka vodi posebna evidenca, kot
je to določeno s predpisom iz 81. člena tega zakona" nadomesti
z besedilom: "blago iz prvega odstavka evidentira v skladu z 81.
členom tega zakona".

(4)

78. člen

(5) Tretji odstavek tega člena ne vpliva na naknadno kontrolo
deklaracij v skladu z 62. členom tega zakona."

Besedilo prvega odstavka 81. člena se spremeni, tako da se
glasi:
poročevalec, št. 22

Prejšnji odstavek se uporablja, če so bila pravila za določitev
carinskega dolga določena ali priznana v času, ko je bil za
blago začet postopek carinskega skladiščenja, razen če
deklarant zahteva uporabo pravil v trenutku nastanka
carinskega dolga.
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90. člen

83. člen

i
V naslovu 94. člena se besedi "evidence normativov" nadomestita
z besedo "normativi".

V drugem odstavku 87. člena se čta 1. točka. Dosedanji 2. in 3.
točka postanega 1. in 2. točka.

Besedilo 94. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
"(1) Carinski organ določi normativ porabe carinskega blaga ali,
če je to primerneje, metodo za določitev takšnega normativa.
Normativ porabe se določa na podlagi dejanskih okoliščin v
katerih se ali naj bi se izvajale proizvodne operacije.

V četrtem odstavku se beseda "hrambo" nadomesti z besedo
"skladiščenje".
V petem odstavku ge na koncu črta pika in doda naslednje
besedilo "ter določi vrste ter količine oziroma vrednosti blaga, ki
se lahko prodajajo v prostih carinskih prodajalnah."

(2) Če to okoliščine primera dopuščajo in predvsem v primeru,
kjer gre za proizvodne operacije, ki se izvajajo običajno in v
skladu z jasno določenimi tehničnimi pogoji in vključujejo
blago bistveno enotnih značilnosti ter katerih rezultat je
proizvodnja pridobljenih proizvodov enotne kvalitete, se
lahko s predpisom iz 72. člena tega zakona določijo
standardni normativi porabe. Le-ti se določijo na podlagi
vnaprej preverjenih dejanskih podatkov."

84. člen
Črta se 88. člen.
85. člen
Besedilo 2. točke 89. člena se spremeni, tako da se glasi:
"2. carinsko blago, namenjeno za ponoven izvoz v obliki
pridobljenih proizvodov, ne da bi bilo to blago zavezano
plačilu uvoznih dajatev in ne da bi se zanj izvajali ukrepi
trgovinske politike (sistem odloga plačila carine)."

91. člen
Besedilo 95. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Uvoženo blago v nespremenjenem stanju in pridobljeni proizvodi
se lahko sprostijo v prost promet na domačem trgu v skladu z
določbami tega zakona in predpisom iz 72. člena tega zakona, ki
veljajo za sprostitev v prosti promet."

Črta se 3. točka.
86. člen
V tretjem odstavku 90. člena se beseda "izbere" nadomesti z
besedami "odloči, ali zahteva".

92. člen
V prvem odstavku 96. člena se črtajo besede "ali na oplemenitenje
začasno uvoženo blago".

Črtata se četrti in peti odstavek.
87. člen

Besedilo drugega odstavka 96. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(2) Če nastane obveznost plačila carinskega dolga za ponovno
uvožene proizvode, se obračuna:
1. carina za pridobljene proizvode ali nespremenjeno uvozno
blago v skladu s 97. in 97a. členom tega zakona in
2. carina za proizvode, ponovno uvožene po predelavi izven
carinskega območja obračuna v skladu z določbami, ki se
nanašajo na postopek začasnega izvoza na oplemenitenje,
pod enakimi pogoji, kot če bi bili proizvodi izvoženi po tem
postopku in pred izvozom sproščeni v prosti promet."

V 2. točki prvega odstavka 91. člena se za besedama "pred
uvozom" doda beseda "uvoznega".
88. člen
V prvem odstavku 92. člena se črtajo besede "1. do 3. točke".
V drugem odstavku se v 1. točki za besedo "šedežem" dodajo
besede "oziroma stalnim prebivališčem".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Ne glede na 3. točko prejšnjega odstavka, gospodarskih
pogojev ni treba dokazovati ali preverjati v primeru, ko se
dovoljenje za uvoz zaradi izvoza zahteva zaradi izvedbe
oplemenitenja, dogovorjenega s pogodbo med domačo in
tujo osebo, če plačilo za opravljeno oplemenitenje ne zajema
drugega kot plačilo stroškov oplemenitenja."

93. člen
3
Besedilo prvega odstavka 97. člena se nadomesti z (naslednjim
besedilom:
f
"(1) Če nastane carinski dolg, se višina dolga določi na osnovi
podlag za določitev uvoznih dajatev, ki so veljale za carinsko
blago v času sprejema carinske deklaracije za postopek
uvoza zaradi izvoza za to blago."

89. člen

Besedilo tretjega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"(3) Če nastane carinski dolg v zvezi s pridobljenimi proizvodi
ali uvoženim blagom v nespremenjenem stanju, se na
obračunane uvozne dajatve obračunajo tudi kompenzacijske obresti."

V 93. členu se v prvem odstavku črtajo besede "vendar ne sme
biti daljši od dvanajst mesecev".
V drugem odstavku se besede "ko je odobren" nadomestijo z
besedami "ko se začne".
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Zaradi poenostavitve lahko carinski organ v dovoljenju
določi, da roki, ki pričnejo teči med koledarskim mesecem
ali četrtletjem, potečejo zadnjega dne naslednjega
koledarskega meseca ali četrtletja."
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek se
beseda "tuje" nadomesti z besedo "carinsko".
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.

94. člen
Za 97. členom se doda nov 97a. člen, ki se glasi:

"97a. člen
(posebni primeri določitve carinskega dolga)
(1)
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Ne glede na 97. člen tega zakona, se za pridobljene
proizvode:

poročevalec, št. 22

ali njihovo plačilo odpustiti, se primerno uporablja prva alinea
točke (a) prvega odstavka 97a. člena tega zakona."

(a) obračunajo uvozne dajatve, ki se plačujejo zanje, če:
so pridobljeni proizvodi sproščeni v prost promet in so
uvrščeni na seznam, ki je določen s predpisom iz 72. člena
tega zakona, vendar le, če so v sorazmerju z izvoženim
delom pridobljenih proizvodov, ki niso uvrščeni na ta seznam.
Imetnik dovoljenja lahko zahteva, da se dajatve za te
proizvode določi v skladu s 97. členom tega zakona;
so predmet posebnih kmetijskih dajatev, vednar le, če tako
določa predpis iz 72. člena tega zakona;

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane deveti odstavek se
besede "v enem letu" nadomestijo z besedami "v šestih mesecih".
97. člen
Za 99. členom se doda nov 99a. člen, ki se glasi:
"99a. člen
(uporaba drugih določb)

(b) obračunajo uvozne dajatve, ki se izračunajo v skladu s
predpisi, ki veljajo za zadevni carinski postopek ali za proste
carinske cone kamor je bilo blago vnešeno v skladu z
odložnim postopkom ali v prosto carinsko cono;
Ne glede na to točko:
lahko upravičena oseba zahteva, da se dajatve obračunajo
v skladu s 97. členom;
mora, v primeru, ko je bila za pridobljene proizvode začeta
druga carinsko dovoljena raba ali uporaba kot pa je
predelava pod carinskim nadzorom, biti znesek obračunanih
uvoznih dajatev vsaj enak znesku, ki se izračuna v skladu
s 97. členom tega zakona;

"Postopek uvoza zaradi izvoza (sistem odloga plačila carine) se
uporablja tudi z namenom, da so pridobljeni proizvodi lahko
oproščeni plačila izvoznih dajatev, katere bi bilo treba plačati za
enake proizvode, pridobljene iz domačega blaga namesto
uvoženega."
98. člen
Besedilo 100. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Postopek predelave pod carinskim nadzorom omogoča, da se
uporabi uvoženo blago na carinskem območju za predelavo, ki
spremeni njegovo naravo ali obliko, ne da bi bilo uvoženo blago
zavezano plačilu carine ali predmet drugih ukrepov trgovinske
politike in dovoljuje, da se proizvode, ki so rezultat takšne
predelave, sprosti v prost promet pri tem pa so ti proizvodi zavezani
plačilu carine po stopnji, ki je predpisana zanje (v nadaljevanju:
predelani proizvodi)."

(c) obračunajo uvozne dajatve v skladu s predpisi, ki veljajo za
postopek predelave pod carinskim nadzorom, če bi za
uvoženo blago lahko bil odobren ta postopek;
(d) uporabi ugodnejše obravnavanje zaradi posebne uporabe
za katero so namenjeni, če bi enako uvoženo blago bilo
predmet takšnega ugodnejšega obravnavanja;

99. člen

(e) lahko uveljavi oprostitev plačila carine, če bi takšno oprostitev
bilo mogoče uveljaviti v skladu s 159. do 166. členom tega
zakona ali mednarodno pogodbo za enako uvoženo blago."

V 1. točki tretjega odstavka 101. člena se za besedo "sedež"
dodajo besede "oziroma stalno prebivališče".

95. člen

V 5. točki tretjega odstavka se beseda "proizvodnjo" nadomesti z
besedama "predelovalne dejavnosti".

V prvem odstavku 98. člena se:
• črtajo besede "začasen uvoz blaga na oplemenitenje ali" ter
• številka "152." nadomesti s številko "157a."

100. člen
Besedilo 103. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Če nastane carinski dolg glede nespremenjenega uvoženega
blaga ali polproizvodov glede odobrenega postopka predelave
pod carinskim nadzorom, se višina carinskega dolga določi na
osnovi podlag za določitev uvoznih dajatev, ki so veljale za
uvoženo blago v času sprejema deklaracije za začetek postopka
predelave pod carinskim nadzorom."

96. člen
V prvem odstavku 99. člena se:
• črtajo besede "Upravičenec lahko zahteva" in
• za besedo "dolga" dodajo besede "se lahko zahteva".
Besedilo tretjega odstavka 99. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(3) Če se uporabi sistem povračila plačane carine, se določbe
2. točke prvega odstavka, drugi in četrti odstavek 91. člena,
tretji odstavek 93. člena, 95. in 97. člen, 2. alinea točke (a) in
točka (c) prvega odstavka 97a. člena ter 99a., člen ne
uporabljajo."

101. člen
V 105. členu se besede "Upravičenec lahko v postopku
začasnega uvoza" nadomestijo z besedami "V postopku
začasnega uvoza se lahko".
102. člen

V petem odstavku se v 2. točki črtajo besede "izvoženo ali" ter
besede "začasnega uvoza na oplemenitenje oziroma".

Besedilo prvega odstavka 107. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(1) Carinski organ določi rok, v katerem mora biti začasno
uvoženo blago izvoženo ali zanj dovoljena druga oblika
carinsko dovoljene rabe ali uporabe."

Za šestim odstavkom se dodata nova sedmi in osmi odstavek, ki
se glasita:
"(7) Pridobljeni proizvodi ali uvoženo blago v nespremenjenem
stanju se lahko sprostijo v prosti promet, potem ko je bil
zanje že začet carinski postopek ali so bili vnešeni v prosto
carinsko cono v skladu s petim odstavkom tega člena, v
primerih, ki jih določi Vlada. V teh primerih se, ne glede na
točko (b) prvega odstavka 97a. člena tega zakona, šteje,
da je carinski dolg enak znesku v skladu s tem členom
povrnjenih oziroma odpuščenih dajatev.
(8) Za določitev zneska uvoznih dajatev, ki jih je treba povrniti
poročevalec, št. 22

V drugem odstavku 107. člena se številka "12" nadomesti s številko
"24" in na koncu doda nov stavek, ki se glasi: "Carinski organi
lahko v soglasju z vložnikom zahtevka določi tudi krajši rok
začasnega uvoza."
V tretjem odstavku se besedi "upravičene okoličine" nadomestita
z besedama "izjemne okoliščine".
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24. turistični reklamni material;
25. opremo in žive živali, začasno uvožene za namene,
določene v skladu s predpisom iz 72. člena tega zakona;
26. razvedrilni material za pomorščake;
27. raznovrstno opremo, ki se uporablja pod nadzorom in
odgovornostjo upravnih organov za gradnjo, popravilo ali
vzdrževanje infrastrukture javnega pomena v mejnih
območjih;
28. blago, katerega začasni uvoz nima, glede na konkretne
okoliščine primera, nikakršnega ekonomskega pomena.
Vrednost blaga, za katerega se lahko uporabi ta določba se
določi s predpisom iz 72. člena tega zakona;
29. transportna sredstva;
30. predmete za gospodinjstvo, ki jih začasno uvažajo tuje
fizične osebe, ki prihajajo na začasno bivanje v Slovenijo."

103. člen
Besedilo prvega odstavka 108. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(1) Popolna oprostitev plačila carine pri začasnem uvozu se
lahko, v skladu s pogoji in roki, določenimi v predpisu iz 72.
člena tega zakona odobri za:
1. profesionalno opremo,
2. blago za razstavljanje ali uporabo na razstavi, sejmu ali
podobni prireditvi,
3. učne pripomočke in znanstveno opremo,
4. medicinsko, kirurško in laboratorijsko opremo,
5. materiali za pomoč ob katastrofah,
6. embalažo,
7. modele, matrice, bloke, slike, skice in podobne predmete,
ki so namfenjeni osebi s sedežem ali stalnim prebivališčem
na carinskem območju, vendar le, če je najmanj 75 %
proizvodnje, ki izvira iz uporabe teh začasno uvoženih
predmetov, izvoženo iz carinskega območja;
8. merilne, kontrolne in testne instrumente ter podobne
proizvode, ki so namenjeni osebi s sedežem ali stalnim
prebivališčem na carinskem območju za uporabo v
proizvodnem postopku, vendar le, če je najmanj 75 %
proizvodnje, k izvira iz uporabe teh začasno uvoženih
predmetov, izvoženo iz carinskega območja;
9. specialno orodje in instrumente, ki so osebi s sedežem ali
stalnim prebivališčem na carinskem območju dani na
brezplačno uporabo v proizvodnji blaga, ki bo v celoti
izvoženo, vendar le, če to orodje in instrumenti ostanejo v
lasti osebe, s sedežem ali stalnim prebivališčem izven
carinskega območja;
10. blago namenjeno za preizkušanje, opravljanje poskusov ali
prikazovanje, tudi če gre za pridobivanje atestov, vendar
ne tudi za preizkušanje, opravljanje poskusov ali
prikazovanje kot pridobitne dejavnosti;
11. blago, ki je potrebno, da bi se izvedlo preizkušanje, opravili
poskusi ali prikazovanje, vendar ne preizkušanje,
opravljanje poskusov ali prikazovanje kot pridobitna
dejavnost;
12. vzorce baga, ki se začasno uvažajo zaradi preizkušanja ali
prikazovanja, če so namenjeni pridobivanju naročil za enako
blago;
13. nadomestna proizvodna sredstva - instrumente, aparate in
stroje, ki jih dobavitelj ali serviser da brezplačno kupcu na
začasno uporabo med dobavo oziroma popravilom
podobnega blaga;
14. rabljeno blago, namenjeno za prodajo na dražbi;
15. blago, uvoženo v skladu s kupoprodajno pogodbo, ki
vključuje odložni pogoj izpolnitve preizkusa
16. umetniške in zbirateljske predmete ter starine, ki so začasno
uvoženi zaradi razstavljanja z namenom morebitne prodaje;
17. pošiljke konfekcijskih izdelkov iz krzna, dragih kamnov,
preprog in nakita, poslanih na odobritev, če njihove posebne
karakteristike preprečujejo, da bi bili uvoženi kot vzorci;
18. pozitivi kinematografskih filmov, posneti in razviti in drugi
posneti nosilci slike namenjeni za predvajanje pred
komercialno uporabo;
19. filme, magnetni trakove in žice ter druge nosilce zvoka ali
slike, namenjene za dopolnitev s tonskim trakom, za
sinhroniziranje ali kopiranje;
20. flime, ki prikazujejo naravo ali delovanje tujega proizvoda ali
opreme, če niso namenjeni javnemu predvajanju za plačilo;
21. nosilce podatkov, poslane brezplačno za uporabo pri
avtomatski obdelavi podatkov;
22. predmete (vključno z vozili), ki so po svoji naravi neprimerni
za kakršne koli namene, razen za oglaševanje specifičnih
proizvodov ali za oglaševanje specifičnih namenov.
23. predmete za osebno rabo in predmete za šport;
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V četrtem odstavku se črtata besedi "popolno ali".
104. člen
V prvem odstavku 109. člena se za besedo "določi" dodajo besede
"za vsak mesec ali začeti mesec začasnega uvoza" in črta drugi
stavek.
Črtata se peti in šesti odstavek.
105. člen
Za 109. členom se doda nov 109a. člen, ki se glasi:
"109a. člen
(zavarovanje plačila carinskega dolga)
(1)

Imetnik dovoljenja mora za začasni uvoz blaga predložiti
carinskemu organu ustrezen instrument zavarovanja za
plačilo carinskega dolga v skladu s 157a. členom tega
zakona

(2)

Pogoje, pod katerimi ni treba predložiti instrumenta
zavarovanja v skladu s prejšnjim odstavkom, določi vlada
v predpisu iz 72. člena tega zakona."
106. člen

Besedilo prvega odstavka 110. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(1) Če nastane carinski dolg v zvezi z uvoženim blagom, se ta
določi na osnovi podlag za določitev carinskega dolga, ki
so veljale za to blago v času sprejema carinske deklaracije
za začasni uvoz blaga. V primerih iz prvega odstavka 108.
člena tega zakona se višina carinskega blaga določi na
osnovi podlag za določitev carinskega dolga, ki so veljale
na dan nastanka carinskega dolga."
V drugem odstavku se za besedami "je višina carinskega dolga"
dodajo besede "za zadevno začasno uvoženo blago".
107. člen
Besedilo prvega odstavka 111. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(1) Ne glede na 96. člen In 117. člen tega zakona, postopek
začasnega izvoza blaga na oplemenitenje dovoljuje, da se
domače blago začasno izvozi iz carinskega območja, da bi
bilo oplemeniteno in da proizvode, ki so rezultat teh
proizvodnih operacij, vrne na carinsko območje in sprosti v
prost promet s popolno ali delno oprostitvijo plačila carine."
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114. člen

108. člen

Za 118. členom se doda nov 118a. člen, ki se glasi:

V 2. točki prvega odstavka 112. člena se besede "zaradi narave
končne uporabe blaga" nadomestijo z besedami "zaradi uporabe
blaga v posebne namene".

"118a. člen
(uporaba drugih določb)

109. člen

Postopki, predvideni v okviru postopka začasnega izvoza na
oplemenitenje se uporabljajo tudi z namenom izvajanja ne-tarifnih
ukrepov trgovinske politike."

Besedilo prvega odstavka 113. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(1) Carinski organi dovolijo začasni izvoz na oplemenitenje na
zahtevo osebe, ki naroči izvajanje oplemenitenja."

115. člen
V drugem odstavku 120. člena se:
• za besedo "vse" doda beseda "domače" in
• za besedama "tranzitnega blaga" dodajo besede "iz 126. člena
tega zakona".

V drugem odstavku se besedi "nadomestni proizvodi" nadomestita
z besedami "pridobljeni proizvodi".
110. člen
V prvem odstavku 115. člena se za besedo "odobri" dodajo
besede "v skladu z drugim odstavkom tega člena".

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Vlada podrobnosti v zvezi z izvajanjem izvoznega postopka
in določi primere ter pogoje pod katerimi za blago, ki zapušča
carinsko območje, ni treba vložiti izvozne deklaracije."

V tretjem odstavku se besede"na podlagi drugih podatkov"
nadomestijo z besedami "na osnovi drugih podlag za določitev
uvoznih dajatev".

Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

Besedilo petega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"(5) Če je predmet proizvodne operacije popravilo začasno
izvoženega blaga, je lahko to blago sproščeno v prosti
promet s popolno oprostitvijo plačila carine, če se
pristojnemu carinskemu organu dokaže, da je bilo popravilo
brezplačno zaradi pogodbene ali zkonske garancijske
obveznosti ali zaradi proizvodne napake. Ta ugodnost se
ne more uporabiti, če je bila takšna napaka upoštevana že
pri prvi sprostitvi blaga v prosti promet."

116. člen
Za 120. členom se doda nov 120a. člen, ki se glasi:
"120a. člen
(pristojni carinski organ)
Izvozna carinska deklaracija se praviloma vloži pri carinskem
organu, ki je pristojen za nadzor nad krajem, kjer ima izvoznik
svoj sedež oziroma kjer je blago pakirano ali naloženo zaradi
izvoza. Izjeme določi vlada."

111. člen

117. člen

V prvem odstavku 116. člena se za besedo "carine" dodajo
besede "ali bi se lahko zanj uporabila znižana carinska stopnja".

Prvi odstavek 121. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) V okviru tranzitnega carinskega postopka se lahko prenese
od enega do drugega kraja na carinskem območju:
(a) carinsko blago, ne da bi bilo to blago zavezano plačilu carine
ali bilo predmet drugih ukrepov trgovinske politike ter
(b) domače blago, ki je namenjeno izvozu in v zvezi s katerim
so bile izpolnjene izvozne carinske formalnosti."

V drugem odstavku 116. člena se številka "116." nadomesti s
številko "115.".
112. člen
V drugem odstavku 117. člena se na koncu prvega stavka pika
nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: "razen blaga, ki je
predmet ukrepov kmetijske politike ali posebnih aranžmajev, ki
veljajo za blago, ki je rezultat predelave kmetijskih proizvodov."

Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki
se glasita:
"(3) Tranzit blaga v skladu s tem podpoglavjem je mogoč:
(a) z uporabo enotne carinske listine, izpolnjene v skladu s
predpisom iz 46. člena tega zakona;
(b) z uporabo TIR karneta, če se je prevoz začel ali se konča
izven carinskega območja ali če gre za pošiljke blaga, ki
morajo biti razložene na carinskem ombočju in so prepeljane
skupaj z blagom, ki bo razloženo v drugi državi ali če gre za
prevoz med dvema krajema na carinskem območju preko
tujega carinskega območja;
(c) z uporabo ATA karneta kot tranzitnega dokumenta;
(d) po pošti (vključno s paketno pošto);
(e) z uporabo drugih dokumentov, če je tako določeno s
predpisom, ki ureja poenostavitve formalnosti v tranzitnih
postopkih.

V tretjem odstavku 117. člena se za besedo "veljajo" doda vejica
in besedilo "ne glede na 119. člen tega zakona,".
V šestem odstavku se besedica "bo" nadomesti z besedami "naj
bi bilo".
V sedmem odstavku se besede "zaradi garancije ali proizvodne
napake" nadomestijo z besedami "na podlagi pogodbene ali
zakonske garancijske obveznosti ali zaradi proizvodne napake."
113. člen
Besedilo 118. člena se spremeni, tako da se glasi:
"Če se pri predhodnem uvozu carina plača v skladu z drugim do
četrtim odstavkom 115. člena ali 116. členom tega zakona, se
vrednost, ki jo je treba odšteti, določi na osnovi podlag za obračun
uvoznih dajatev, ki veljajo za začasno izvoženo blago na dan
sprejema carinske deklaracije za začasni izvoz blaga na
oplemenitenje."
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(4)
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121. do 125. člen tega zakona se uporabljajo ne glede na
posebne določbe glede prevoza blaga v okviru carinskih
postopkov z ekonomskim učinkom.
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Črta se četrti odstavek.

(5) Vlada določi podrobnejša pravila za izvajanje tranzitnega
postopka, poenostavitve formalnosti v tranzitniih postopkih
in izjeme od posameznih pravil."

126. člen
Besedilo 129. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:

118. člen

"(1) Ustanovitelj lahko začne z delom v prosti carinski coni, ko
Vlada izda predhodno soglasje iz prejšnjega člena, pridobi
odločbo Carinske uprave v skladu s 129a. členom tega
zakona ter, pridobi uporabno dovoljenje v skladu z veljavnimi
predpisi.

Za prvim odstavkom 122. člena se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
"(2) 121. do 125. člen tega zakona se uporabljajo tudi za blago,
ki se prevaža preko tujega carinskega območja, če je prevoz
preko tega območja opravljen na podlagi enotnega
tranzitnega dokumenta, izdanega na carinskem območju. V
tem primeru se izvajanje tranzitnega postopka prekine
dokler je blago na tujem carinskem območju

(2) Zahtevku za izdajo uporabnega dovoljenja je treba priložiti
tudi odločbo Carinske uprave, s katero le-ta ugotovi, da so
izpolnjeni pogoji za izvajanje carinskega nadzora v prosti
carinski coni."

119. člen
Črta se 123. člen.

127. člen
Za 129. členom se doda nov 129a. člen, ki se glasi:

120. člen
V prvem odstavku 124. člena se za besedo "carine" dodajo
besede "v skladu s 157a. členom tega zakona".

"129a. člen
(odločba Carinske uprave)

121. člen

(1) Carinska uprava izda odločbo iz prejšnjega člena s katero
dovoli začetek poslovanja nove proste carinske cone ali
spremenjene proste carinske cone, če so izpolnjeni pogoji
za izvajanje carinskega nadzora v prosti carinski coni ter
zagotovljeni ustrezni prostori za delo carinskih organov.

V 125. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Carinski organ lahko kot poseben ukrep carinskega nadzora
določi tudi posebno pot, po kateri mora blago potovati,
zavezanec pa mora zagotoviti, da bo blago prepeljano po
tej poti."

(2) Carinska uprava opravi pregled objektov, ki zagotavljajo
izvajanje carinskega nadzora v prosti carinski coni v roku
30 dni od prejema popolnega zahtevka ustanovitelja.

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek se
besedi "prejšnjega odstavka" nadomestita z besedami "prvega
in drugega odstavka tega člena".

(3) Carinska uprava v roku 8 dni po opravljenem pregledu izda
zapisnik o ugotovitvah glede izpolnjevanja pogojev za
carinski nadzor, v katerem določi tudi rok za morebitno
odpravo pomanjkljivosti. Na podlagi zapisnika Carinska
uprava izda odločbo, s katero ugotovi, da so izponjeni pogoji
za izvajanje carinskega nadzora v prosti carinski coni ali
zahtevku za izdajo odločbe ne ugodi.

122. člen
V prvem odstavku 126. člena se črtajo besede "v tranzitnem
postopku".
123. člen

(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba
na ministrstvo, pristojno za finance.

Nad 127. členom se doda nov naslov oddelka: "1. oddelek:
Splošno"
124. člen

(5) Ustanovitelj proste carinske cone je prisoten pri pregledu
poslovnih prostorov."

V 127. členu se besedi "posebej ograjen" nadomestita z besedo
"ločen".

128. člen
V 130. členu se besedilo prvega odstavka spremeni, tako da se
glasi:
"(1) Razen v primerih iz 130a. člena mora biti prosta carinska
cona ograjena in označena."

Besedilo (b) točke se spremeni, tako da se glasi:
"(b) da se za domače blago, če tako določajo posebni predpisi,
z vnosom v prosto carinsko cono uporabijo ukrepi, ki se
praviloma uporabijo za izvoz blaga."

129. člen ..

125. člen

Za 130. členom se dodajo novi 130a. do 130c. členi, ki se glasijo:

Besedilo prvega odstavka 128. člena se spremen), tako da se
glasi:
"(1) Vlada lahko na predlog katerekoli domače pravne osebe (v
nadaljnjem besedilu: ustanovitelja) izda predhodno soglasje
za ureditev določenega dela carinskega območja kot proste
carinske cone in istočasno določi prostorsko omejitev proste
carinske cone."

"130a. člen
(odprte proste carinske cone)
(1) Vlada lahko določi prosto carinsko cono, v kateri se izvajajo
carinske kontrole in formalnosti ter upoštevajo pravila za
določitev carinskega dolga kot je to določeno za carinska
skladišča. Za takšne proste carinske cone ne upoštevajo
133., 136. in 140b. člen tega zakona.

V tretjem odstavku se beseda "odvzame" nadomesti z besedama
"razveljavi ali spremeni".
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(2)

133. člen

Proste carinske cone iz prejšnjega odstavka se ne štejejo
za proste carinske cone iz 29., 30. oziroma 147. člena tega
zakfona.

Črtajo se 134. do 136. člen.
134. člen

(3) Kadar drugi predpisi urejajo proste carinske cone, se te
določbe ne nanašajo na proste carinske cone iz tega člena."

Nad 137. členom se doda nov naslov oddelka "3. oddelek:
Ravnanje z blagom v prosti carinski coni".

130b. člen
(izvajanje carinske kontrole)

135. člen

"(1) Če so proste carinske cone ograjene, so ograja, vhodi in
izhodi iz prostih carinskih con pod carinskim nadzorom.

V prvem odstavku 137. člena se na koncu doda nov stavek, ki se
glasi: "Opravljanje teh dejavnosti je treba vnaprej spročiti
carinskemu organu."

(2) V skladu s prejšnjim odstavkom so osebe in transportna
sredstva, ki vstopajo ali odhajajo iz proste carinske kontrole
lahko podvržene carinskemu pregledu.

Za šestim odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
"(7) Carinski organ lahko uvede posamezne omejitve ali
prepovedi dejavnosti iz prvega do tretjega odstavka tega
člena, če je to potrebno zaradi narave blaga."

(3) Carinski organ lahko v primeru, ko je sprejel ukrepe iz petega
oziroma šestega odstavka 137. člena tega zakona ali ko je
proti uporabniku ali ustanovitelju sprožil postopek zaradi
carinskega prekrška oziroma ga je ovadil pristojnim organom
zaradi suma storitve kaznivega dejanja, prepove ali omeji
posamezni osebi dostop do proste carinske cone.

136. člen
Za 137. členom se dodajo novi 137a. do 137d. členi, ki se glasijo:
"137a. člen
(dovoljeno ravnanje s carinskim blagom v prosti
carinski coni"

130c. člen
(preverjanje blaga)
(1) Carinski organ lahko preverja blago, ki se vnaša, iznaša ali
zadržuje v prosti carinski coni.

(1) Carinsko blago, ki ga uporabnik vnese v prosto carinsko
cono za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena, je,
medtem, ko se nahaja v prosti carinski coni, lahko:
1. sproščeno v prost promet;
2. predmet običajnih postopkov in ravnanj iz prvega in četrtega
odstavka 83. člena carinskega zakona brez posebnega
dovoljenja carinskega organa,
3. predmet carinskega postopka uvoza blaga za proizvodnjo
za izvoz v skladu s predpisanimi pogoji za ta postopek,
4. predmet carinskega postopka predelave pod carinskim
nadzorom v skladu s predpisanimi pogoji za ta postopek,
5. predmet postopka začasnega uvoza v skladu s predpisanimi pogoji za ta postopek,
6. prepuščeno carinskemu organu v prosto razpolaganje v
skladu s 141. členom carinskega zakona,
7. uničeno, če uporabnik zagotovi carinskemu organu vse
informacije, ki jih ta carinski organ šteje za potrebne glede
na okoliščine posameznega primera.

(2) Z namenom, da omogoči preverjanje v skladu s prejšnjim
odstavkom morajo uporabniki proste carinske cone
predložiti oziroma zagotoviti carinskim organom kopijo
transportnega dokumenta, ki spremlja blago pri vsakem
vnosu oziroma iznosu blaga iz proste carinske cone.
(3) Če se carinski organ odloči za preverjanje v skladu s prvim
odstavkom tega člena, so mu uporabniki dolžni omogočiti
dostop do blaga in dokumentacije o blagu, ki je predmet
preverjanja."
130. člen
Za 131. členom se doda nov naslov oddelka "2. oddelek: Vnos
blaga v prosto carinsko cono".
131. člen

(2) Carinskega blaga, vnešenega v prosto carinsko cono in
blaga iz alinee (b) 127. člena carinskega zakona uporabnik
ne sme uporabiti ali porabiti drugače, kot je predvideno v
prvem odstavku tega člena.

Besedilo prvega odstavka 132. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(1) V prosto carinsko cono se lahko vnaša domače in carinsko
blago, pri čemer pa se upošteva 138. člen tega zakona."
,

137b. člen
(omejitve ravnanja z domačim blagom, ki je predmet
posebnih ukrepov kmetijske politike)

132. člen

V prvem odstavku 133. člena se besede "Razen, če je to potrebno
v skladu z drugim odstavkom 135. člena tega zakona," nadomestijo
z besedmi "Ne glede na drugi odstavek 130c. člena,".

Domače blago iz točke (b) 127. člena tega zakona, ki je predmet
posebnih ukrepov kmetijske politike je lahko predmet le tistih
ravnanj, ki so izrecno dovoljena za to blago v skladu z drugim
odstavkom 83. člena tega zakona. Takšnega ravnanja ni treba
odobriti vnaprej.

V drugem odstavku se besedi'"carinski postopki" nadomestita z
besedo "postopki", v točki (a) pa se črtata besedi "kateri drug".

137c. člen
(drugačno ravnanje z blagom v prosti carinski coni)

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
"(4) Na zahtevo upravičene osebe carinski organ potrdi, da je
blago, vnešeneno v prosto carinsko cono carinsko oziroma
domače blago."

poročevalec, št. 22

(1) Carinskega blaga in domačega blaga iz točke (b) 127. člena
tega zakona ni dovoljeno uporabiti ali porabiti v prosti carinski
coni drugače, kot je to določeno v 137a. in 137b. členu.
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(2)

prosto carinsko cono, je treba določiti uporabo ali rabo, ki je
določena v skladu s predpisi, na podlagi katerih se lahko za
to blago z vnosom v prosto carinsko cono uporabijo ukrepi,
ki so sicer uporabljivi pri izvozu blaga.

Ne glede na prejšnji odstavek pa se lahko dovoli, da se v
prosti carinski coni porabi ali uporabi blago, ki, v primeru
sprostitve v prosti promet ali začasnega uvoza, ne bi bilo
zavezano plačilu uvoznih dajatev ali drugim ukrepom
trgovinske ali kmetijske politike.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka vložitev deklaracije za
sprostitev v prosti promet ali za začasni uvoz ni potrebna,
razen, če je blago oproščeno plačila uvoznih dajatev ali ni
zavezano ukrepom trgovinske ali kmetijske politike v okviru
carinskih kvot.

(2) Če je blago iz prejšnjega odstavka ponovno iznešeno na
preostalo carinsko območje ali zanj ni bila v roku iz tretjega
odstavka 132. člena tega zakona vložena zahteva za rabo
ali uporabo iz prejšnjega odstavka, carinski organi sprejmejo
ukrepe, ki jih določajo posebni predpisi za primer kršitve
predpisanih pogojev.

137d. člen
(evidence v prosti carinski coni)

140b. člen
(dokazilo o statusu blaga)

(1)

(2)

(1) Če je blago iznešeno ali ponovno iznešeno na preostalo
carinsko območje ali je zanj začet carinski postopek, se
lahko kot dokazilo o carinskem statusu blaga uporabi potrdilo
iz četrtega odstavka 133. člena tega zakona.

Vsakdo, ki se ukvarja s skladiščenjem, predelavo, dodelavo,
obdelavo, prodajo ali nakupom blaga v prosti carinski coni,
mora voditi evidence o blagu, ki se:
vnaša v prosto carinsko cono,
iznaša iz proste carinske cone,
v prosti carinski coni porabi ter
o spremembah na blagu v coni.

(2) Če ni mogoče dokazati, s potrdilom ali na drug ustrezen
način, daje zadevno blago domače oziroma carinsko blago,
se šteje, da je blago:
(a) domače blago, če je treba obračunati izvozne dajatve ali
uporabiti druge ukrepe, ki zadevajo izvoz blaga in so
določeni v skladu s trgovinsko politiko;
(b) carinsko blago - za vse druge primere.

Evidence iz prejšnjega odstavka morajo osebe voditi v obliki,
ki jo odobri carinski organ in morajo zagotoviti carinskim
organom, da lahko identificirajo blago kakor tudi nadzor nad
gibanjem blaga v coni."
137. člen

140c. člen
(podrobnejši predpisi)

V prvem odstavku 138. člena se beseda "predelavi" nadomesti z
besedami "dodelavi ali obdelavi".

Vlada izda podrobnejše predpise o ustanavljanju, prenehanju in
poslovanju prostih carinskih con."

V tretjem odstavku se besede "iz tretjega odstavka 136. člena"
nadomestijo z besedami "iz 140c. člena".

141. člen
V drugem odstavku 141. člena se beseda "izvoz" nadomesti z
besedo "iznos" ter na koncu doda stavek, ki se glasi: "Vlada
določi primere, v katerih se lahko za carinsko blago odobri kateri
od odložnih postopkov zato da ne bi bilo treba pri ponovnem
izvozu izpolniti formalnosti v skladu s tem odstavkom."

138. člen
Za 138. členom se doda nov naslov oddelka: "4. oddelek: Iznos
blaga iz proste carinske cone".
139. člen

Tretji odstavek se spremeni, tako da se glasi:
"(3) Razen v primerih, ki jih določi Vlada je treba ponovni izvoz
ali uničenje blaga predhodno napovedati carinskemu organu,
ki zavrne ponovni izvoz, če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega
odstavka. Če je bilo blago predmet kateregakoli postopka z
ekonomskim učinkom, je treba za ponovni izvoz vložiti
carinsko deklaracijo, kot je to predpisano za carinsko
deklaracijo za izvoz blaga."

Besedilo drugega odstavka 139. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(2) Če je blago vnešeno na preostalo carinsko območje se
uporabi III. del tega zakona. Določbe 36a. in 37. do 40. člena
tega zakona ne veljajo za domače blago, ki se vnaša na
preostalo območje.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"(3) Prejšnji odstavek se ne uporablja:
1. za blago, ki je iznešeno iz cone v pomorskem ali zračnem
prometu, ne da bi bilo predmet tranzitnega ali kakšnega
drugega carinskega postopka
2. za carinsko blago iz 138. člena tega zakona."

Besedilo četrtega in petega odstavka se spremeni, tako da se
glasi:
"(4) Uničenje blaga in prepustitev blaga carinskemu organu ne
sme povzročiti stroškov za proračun. Odpadki in ostanki,
ki preostanejo po uničenju blaga se obravnavajo kot carinsko
blago in se morajo deklarirati za s tem zakonom predvideno
carinsko dovoljeno rabo ali uporabo blaga ter ostanejo pod
carinskim nadzorom v skladu z 29. členom tega zakona.
(5) Z blagom, ki se prepusti carinskemu organu v prosto
razpolaganje se ravna v skladu z 61 b. členom tega zakona."

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
140. člen
Za 140. členom se dodajo novi 140a. do 140c. členi, ki se glasijo:

142. člen

"140a. člen
(ravnanje in iznos kmetijskega blaga na preostalo
carinsko območje)

Za 141. členom se doda nov IVa. del z naslovom "BLAGO, KI SE
IZNAŠA IZ CARINSKEGA OBMOČJA" ; besedilo 142. člena pa
se spremeni, tako da se glasi:

(1) Za domače blago iz točke (b) 127. člena tega zakona, ki je
predmet posebnih ukrepov kmetijske politike, vnešeno v
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151. člen

j
142. člen
(iznos blaga iz carinskega območja)

Za 151. členom se dodajo novi 151 a. do 151 d. členi, ki se glasijo:

(1)

Blago se lahko iznaša iz carinskega območja le preko mejih
prehodov, določenih v skladu z drugim odstavkom 28. člena
tega zakona.
(2) Blago, ki s? iznaša iz carinskega območja je pod carinskim
nadzorom in je lahko predmet kontrole carinskih organov,
kakor je le-ta določena s tem zakonom, predpisom, izdanim
na njegovi podlagi ali drugimi predpisi.
(3) Pri iznosu blaga iz carinskega območja se upoštevajo
carinske ppti, določene v skladu s prvim odstavkom 30.
člena tega zakona."

"151a. člen
(carinski dolg v zvezi z blagom, ki je predmet
prepovedi in omejitev)
(1) Carinski dolg iz 143. do 147. člena ter 149. člena tega zakona
nastane tudi v primeru ko se nanaša na blago, ki je predmet
kakršnih koli prepovedi in omejitev glede uvoza ali izvoza.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek pa carinski dolg ne nastane v
zvezi z nezakonitim vnosom na carinsko območje
ponarejenega denarja, mamil in psihotropnih substanc, ki
ne postanejo del nadzorovanega ekonomskega prometa
zaradi uporabe v medicinske ali znanstvene namene.
(3) Če predpis določa, da se kazen za carinski prekršek ali
kaznivo dejanje opredeli v odvisnosti od zneska carinskega
dolga ali če je obstoj carinskega dolga podlaga za začetek
kazenskega postopka oziroma postopka zaradi prekrška,
se ne glede na prejšnji odstavek šteje, da je carinski dolg
nastal.

143. člen
V tretjem odstavku 143. člena se beseda "indirektnega" nadomesti
z besedo "posrednega" ter besedi "v imenu" nadomestita z
besedama "za račun".
144. člen
V prvem odstavku 144. člena se črta beseda "tudi".

151b. člen
(obračun carinskega dolga pri popolnih ali delnih
oprostitvah)

145. člen
V prvem odstavku 145. člena se črta beseda "tudi".

Če je v skladu s prvim odstavkom 111. člena ali 159. do 167.
členom tega zakona ali mednarodno pogodbo, ki jo je uveljavila
Slovenija, predvidena delna ali popolna oprostitev plačila uvoznih
ali izvoznih dajatev, se ta popolna ali delna oprostitev uveljavi tudi
v primeru, ko se carinski dolg obračuna v skladu s 144. do 147.
členom ali tretjim odstavkom 149. člena tega zakona, vendar le,
če ravnanje deklaranta kaže na to, da ne gre za namerno kršitev
predpisov ali za ravnanje iz malomarnosti in če dokaže, da so
izpolnjeni vsi ostali pogoji za uveljavitev popolne oziroma delne
oprostitve plačila dajatev.

146. člen
V prvem odstavku 146. člena se črta beseda "tudi"; na koncu
odstavka pa se doda stavek, ki se glasi: "Kdaj se šteje, da napaka
ni imela pomembnega vpliva na pravilno izvajanje začasne
Hrambe ali carinskega postopka, določi vlada."
V tretjem odstavku se beseda "sprostitev" nadomesti z besedo
"prepustitev".
147. člen

151 c. člen
(kraj nastanka carinskega dolga)

Četrti odstavek 147. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(4) Kadar carinski organ šteje izginulo blago kot da je bilo
porabljeno ali uporabljeno v prosti carinski coni in ni mogoče
uporabiti prejšnjega odstavka, je carinski dolžnik oseba, ki
je znana carinskemu organu kot zadnji imetnik blaga."

(1) Carinski dolg nastane tam, kjer nastanejo okoliščine, zaradi
katerih nastane carinski dolg.
(2) Če ni mogoče določiti kraja nastanka carinskega dolga v
skladu s prejšnjim odstavkom, se šteje, da je carinski dolg
nastal tam, kjer carinski organi ugotovijo, da se je nahajalo
blago, ko so nastale okoliščine, ki so privedle do nastanka
carinskega dolga.

148. člen
V prvem odstavku 148. člena se za besedo "oseba" dodajo besede
"v skladu s predpisom vlade".

(3) Če carinski postopek ni bil zaključen, se šteje, da je carinski
dolg nastal tam, kjer je za blago začet ta carinski postopek.

V tretjem odstavku se za besedo "oprostitvijo" dodajo besede "ali
po znižani carinski stopnji".

(4) Če informacije, ki jih imajo na razpolago carinski organi
omogočajo ugotovitev, da je carinski dolg nastal že prej, ko
je bilo blago na drugem mestu, se šteje, da je carinski dolg
nastal v kraju, ki ga je mogoče določiti kot lokacijo blaga v
najzgodnejšem trenutku po nastanku carinskega dolga.

149. člen
V drugem odstavku 149. člena se črtajo točke (b), (c) in (d).
V tretjem odstavku se črta beseda "tudi".
'

151d. člen
(carinski dolg in preferencialno obravnavanje)

150. člen

Besedilo prvega odstavka 151. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se višina
carinskega dolga pri uvozu oziroma izvozu določi na temelju
predpisov, ki so v veljavi na dan nastanka carinskega dolga."
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(1) Če mednarodne pogodbe, ki jih je uveljavila Slovenija,
omogočajo pri uvozu blaga iz Slovenije v državo
pogodbenico preferencialno obravnavanje blaga po poreklu
iz Slovenije pod pogojem, da se, če je bilo to blago pridobljeno
v okviru postopka uvoza zaradi izvoza, plačajo uvozne
dajatve za materiale brez porekla, vdelane v omenjeno blago
s poreklom, nastane uvozni carinski dolg s potrditvijo
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(2)

dokumentov, ki so potrebni, da bi se v državi uvoznici
uveljavilo tako preferencialno obravnavanje.

V četrtem odstavku se besede "v enem letu" nadomestijo z
besedami "v treh letih".
)

šteje se, da je carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastal v
trenutku, ko je carinski organ sprejel izvozno carinsko
deklaracijo za izvoz zadevnega blaga.

Besedilo petega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"(5) Carinskega dolga ni treba naknadno obračunati v skladu s
tem členom, če:
(a) je bila odločitev, da se carinski dolg ne obračuna ali obračuna
v nižjem znesku kot je to določeno s tem zakonom sprejeta
na podlagi napake carinskega organa, ki je carinski dolžnik
ni mogel opaziti in je ravnal v dobri veri in v skladu z veljavnimi
carinskimi predpisi v zvezi s carinskimi deklaracijami
(b) bi bilo treba naknadno obračunati znesek carinskega dolga,
ki ne presega zneska, ki ga določi vlada."

(3) Carinski dolžnik za plačilo carinskega dolga iz prvega
odstavka tega člena je deklarant. V primeru posrednega
zastopanja je dolžnik tudi oseba, za račun katere je bila
deklaracija vložena.
(4) Višina uvoznih dajatev, ki predstavljajo carinski dolg Iz
prvega odstavka tega člena se določi na enak način, kot če
bi carinski dolg nastal isti dan zaradi sprejema deklaracije
za sprostitev v prosti promet za zadevno blago z namenom,
da se zakjuči postopek uvoza zaradi izvoza."

155. člen
V drugem odstavku 155. člena se besedilo točke (b) spremeni,
tako da se glasi:
"(b) carinska deklaracija;".

152. člen

156. člen

Črta se 152. člen.

V 3. točki 156. člena se črtajo besede "v skladu z 51. členom tega
zakona"

153. člen
Besedilo prvega odstavka 153. člena se spremeni, tako da se
glasi:

V 4. točki se besede "odvzeto ali zaplenjeno" nadomestijo z
besedami "zaseženo ali odvzeto".
V 5. točki se za besedo "nastal" dodajo besede "v skladu s 144.
členom tega zakona".

"(1) Višino carinskega dolga določi carinski organ kakor hitro
pridobi za to potrebne podatke in to sporoči dolžniku."

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Carinski dolg iz 151 d. člena tega zakona ugasne tudi če so
razveljavljene formalnosti, ki so bile izpeljane z namenom,
da bi se uveljavilo preferencialno obravnavanje blaga."

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ ob
sprejemu carinske deklaracije potrdi carinski dolg, kakor
ga je izračunal deklarant na carinski deklaraciji. V tem primeru
se šteje, da je dolžnik prejel obračun v trenutku, ko je
deklarant prevzel s strani carinskega organa potrjeno
carinsko deklaracijo."

157. člen
Za 1. poglavjem se doda novo 1a. poglavje in 157a. do 157h. člen,
ki se glasijo:

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se
črta prvi stavek.

"1a. poglavje
Zavarovanje plačila carinskega dolga

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.

157a. člen
(obvezna predložitev instrumenta zavarovanja plačila
carinskega dolga)

Za novim petim odstavkom se dodata nova šesti in sedmi
odstavek, ki se glasita:
"(6) Carinski dolg lahko namesto carinskega dolžnika plača tretja
oseba.
(7) Carinski organ ne obračuna zneska carinskega dolga, ki
ne presega zneska, ki ga določi Vlada."

(1) Kadar carinski organ v skladu s carinskimi predpisi mora
zahtevati predložitev instrumenta zavarovanja zaradi
zagotovitve plačila carinskega dolga, mora takšno
zavarovanje priskrbeti carinski dolžnik oziroma oseba, ki bi
lahko v zvezi z določenim blagom postala carinski dolžnik.
Lahko pa carinski organ dovoli, da instrument zavarovanja
predloži kdo drug.

154. člen
Besedilo prvega odstavka 154. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(1) Če carinski organ izve oziroma ugotovi, da
(a) je zaradi nezakonitega ravnanja s carinskim blagom nastal
carinski dolg, ali
(b) že nastali carinski dolg ni bil obračunan ali
(c) je obračunani znesek carinskega dolga nižji, kot je to
določeno s tem zakonom, izda po uradni dolžnosti ali na
zahtevo dolžnika, odločbo, s katero naloži dolžniku, da
poravna nastalo obveznost. Odločbo v skladu s tem
odstavkom carinski organ izda takoj, ko pridobi podatke,
potrebne za izračun dolga ter podatke, ki omogočijo
določitev carinskega dolžnika."

(2) Carinski organ sme za zavarovanje enega samega
carinskega dolga zahtevati le en ustrezen instrument
zavarovanja.
(3) Vlada določi primere in vrednost carinskega dolga za
katerega ni treba predložiti instrumenta zavarovanja.
157b. člen
(drugi primeri predložitve instrumenta zavarovanja)
(1) Če carinski predpisi določajo, da carinski organ lahko
zahteva predložitev instrumenta zavarovanja, bo le-ta
zahteval njegovo predložitev kadar meni, da je carinski dolg
nastal ali bi lahko nastal in ni gotovo, da bo dolžnik obveznost
tudi izpolnil v predpisanem roku.

V drugem odstavku se črta drugi stavek.
V tretjem odstavku se številka "152." nadomesti s številko "157a.".
31. marec 1998
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(5) Ne glede na prejšnji odstavek pa carinski organ lahko zavrne
sprejem predlaganega instrumenta zavarovanja, če le-ta ni
v skladu s pravilnim izvajanjem zadevnega carinskega
postopka. Carinski organ lahko zahteva, da se izbrana vrsta
instrumenta zavarovanja uporablja določeno časovno
obdobje.

(2) Če v skladu s carinskimi predpisi ni treba predložiti
Instrumenta zavarovanja lahko carinski organ kljub temu
od carinskega dolžnika ali osebe, ki bi lahko postala carinski
dolžnik v zvezi z določenim blagom, zahteva druga jamstva
za spoštovanje njenih obveznosti.
(3)

Predložitev ustreznega instrumenta zavarovanja iz
prejšnjega odstavka se lahko zahteva v trenutku, ko so
izpolnjeni pogoji za zavarovanje plačila carinskega dolga,
predpisani s carinskimi predpisi ali v trenutku, ko carinski
organ ugotovi, da izpolnitev že nastalega ali morebitnega
carinskega dolga ni gotova.

157f. člen
(dodatni oziroma nadomestni instrument
zavarovanja)
Če carinski organ ugotovi, da položeni instrument zavarovanja
ne zagotavlja ali ni več gotovo, da zagotavlja plačilo carinskega
dolga v predpisanem obdobju, zahteva, da oseba iz prvega
odstavka 157a. člena oziroma prvega odstavka 157b. člena
predloži bodisi dodatni bodisi nadomestni instrument zavarovanja.

157c. člen
(splošno zavarovanje)
Na zahtevo osebe iz prvega odstavka 157a. ali prvega odstavka
157b. člena lahko carinski organ dovoli uporabo splošnega
instrumenta zavarovanja, s katerim se lahko zavaruje plačilo
carinskega dolga, ki izvira ali bi lahko izviral iz dveh ali več carinskih
operacij.

157g. člen
(vrnitev instrumenta zavarovanja)
(1)

157d. člen
(višina obveznega zavarovanja)
(1) Kadar je v skladu s carinskimi predpisi obvezno treba
predložiti instrument zavarovanja, carinski organ določi
njegovo višino, ki mora biti enaka:
a. višini carinskega dolga ali dolgov, ki naj bi bili zavarovani s
tem instrumentom zavarovanja, če je to mogoče z
gotovostjo ugotoviti v trenutku, ko je treba predložiti instrument zavarovanja,
b. v vseh drugih primerih enaka maksimalni višini carinskega
dolga, ki ga oceni carinski organ in ki je ali bi lahko nastal.

(2) Če carinski dolg ugasne le deloma ali bi lahko carinski dolg
nastal le še glede dela zneska, ki je bil zavarovan, se lahko
instrument zavarovanja vrne delno, v skladu z zahtevo
osebe, ki je instrument zavarovanja položila.
157h. člen
(podrobnejši predpisi)
Vlada izda podrobnejše predpise o zavarovanju plačila carinskega
dolga v skladu s tem zakonom kakor tudi določi posebnosti glede
zavarovanja plačila carinskega dolga v skladu z mednarodnimi
pogodbami, ki jih je uveljavila Republika Slovenija."

(2) Če je predložen splošni instrument zavarovanja za carinske
dolgove, ki se spreminjajo v času veljavnosti instrumenta
zavarovanja, se višina instrumenta zavarovanja določi tako,
da so carinski dolgovi zavarovani ves čas.

158. člen

(3) Če carinski predpisi določajo, da se instrument zavarovanja
lahko zahteva in ga carinski organ tudi zahteva, se višina
takšnega zavarovanja določi tako, da ne presega zneska,
določenega v skladu s prvim odstavkom tega člena.
(4)

Besedilo drugega odstavka 158. člena se spremeni, tako da se
glasi:
"(2) Plačane uvozne ali izvozne dajatve se v skladu s predpisom
vlade povrnejo do tistega zneska, za katerega se dokaže,
da v času plačila ni bil zakonsko dolgovan ali je bil naknadno
obračunan v nasprotju s 154. členom tega zakona. Obresti
za plačano carino se plačajo le, če je do zahtevka za
povračilo plačane carine prišlo zaradi očitne malomarnosti
carinskega organa."

Vlada določi primere in pogoje pod katerimi je mogoče
predložiti splošno zavarovanje v pavšalnem znesku.
157e. člen
(vrste instrumentov zavarovanja)

(1)
a.
b.
c.
d.
e.

Besedilo tretjega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"(3) Plačilo obračunanih uvoznih ali izvoznih dajatev se odpusti
do tistega zneska, za katerega se dokaže, da v času
obračuna ni bil zakonsko dolgovan ali je bil naknadno
obračunan v nasprotju s 154. členom tega zakona."

Plačilo carinskega dolga se lahko v skladu s carinskimi
predpisi zavaruje z:
bančno garancijo,
garantnim pismom,
cirkularnim certificiranim čekom,
avalirano menico ali
gotovinskim pologom.

(2)

Pogoje in primere, v katerih se lahko uporabijo instrumenti
zavarovanja iz prejšnjega odstavka določi vlada.

(3)

Carinski organi lahko zavrnejo instrument zavarovanja če
le-ta ne nudi zadostnega jamstva, da bo carinski dolg plačan
v predpisanem roku.

V petem se besede "v roku enega leta" v ustreznem sklonu
nadomestijo z besedami "v roku treh let"; besede "od dneva
pošiljatve obračuna carinskemu zavezancu" pa nadomestijo z
besedami "od dneva, ko je bil obračun vročen carinskemu
dolžniku".
V šestem odstavku se besede "v roku enega leta" v ustreznem
sklonu nadomestijo z besedami "v roku treh let".

(4) Oseba, ki mora predložiti instrument zavarovanja lahko, če
so izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega člena, prosto
izbira med vrstami instrumentov zavarovanja iz prvega
odstavka tega člena.
poročevalec, št. 22

Instrumenta zvarovanja ni mogoče vrniti dokler carinski
dolg, ki ga zavaruje ne ugasne oziroma ne more več nastati.
Ko carinski dolg ugasne ali ne more več nastati, se instrument zavarovanja nemudoma vrne.

V devetem odstavku se besedi "pred uvozom" nadomestita z
besedami "pred sprostitvijo blaga v prosti promet".
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"8.

V desetem odstavku se besede "ko je bil obračun poslan dolžniku"
nadomestijo z besedami "ko je bil obračun vročen carinskemu
dolžniku".
Za desetim odstavkom se doda nov enajsti odstavek, ki se glasi:
"(11) Plačana carina se lahko povrne ali odpusti plačilo carine
tudi v drugih primerih, ki niso zajeti v tem členu, če:
1. okoliščine posameznih primerov, ki jih določi vlada, ne kažejo
na prevaro ali očitno malomarnost dolžnika In so izpolnjeni
tudi posebni pogoji, ki jih določi vlada;
2. je zahtevek za odpustitev plačila carine ali povračilo plačane
carine vložen pri pristojnem carinskem organu v rokg enega
leta od dneva, ko je bil obračun poslan dolžniku. Ta rok
lahko carinski organi v posebej utemeljenih primerih tudi
podaljšajo."

(2) Za 8. točko prvega odstavka se doda nova 8a. točka, ki se
glasi:
"8a. v uvozni carinski deklaraciji navede pomanjkljive podatke o
vrsti blaga, če so ti podatki odločilni za pravilno uvrščanje v
nomenklaturo carinske tarife in to povzroči ali bi lahko
povzročilo manjše plačilo carinskih dajatev (3.odst„ 46.člena
In 48.člen);"
(3) Besedilo 9. točke prvega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
"9. carinskim organom posredno ali neposredno v zvezi z
izvedbo carinskih postopkov predloži carinsko deklaracijo
ali druge listine v katerih je navedena nepravilna vrsta,
količina, vrednost, kakovost ali poreklo blaga ali v katerih
so nepravilno navedeni drugi podatki, če bi to povzročilo ali
bi lahko povzročilo, da se uvozne dajatve ne bi plačale ali bi
se plačale v manjšem znesku (8.člen, 48.člen, 108.člen,
158. - 164.člen );"

Dosedanji enajsti odstavek postane dvanajsti odstavek.
Besedilo dosedanjega dvanajstega odstavka, ki postane trinajsti
odstavek se spremeni, tako da se glasi:
"(13) Vlada določi višino carinskega dolga oziroma plačane carine,
za katero se ne izvede postopek za odpustitev plačila carine
oziroma povrnitev preveč plačane carine."
159. člen
Za 164. členom se doda nov 164a člen, ki se glasi:

(4) Besedilo 10. točke prvega odstavka se spremeni tako, da
se glasi:
"10. carinskemu organu v zvezi z izvoznim carinskim postopkom
predloži posredno aH neposredno izvozno carinsko
deklaracijo ali kakšne druge dokumente, v katerih je
navedena drugačna kakovost, vrsta, količina, vrednost ali
poreklo blaga, če bi to povzročilo, da se pri izvozu blaga
izogne pravilnemu izkazovanju navedenih podatkov v
carinski deklaraciji ali v izvozno carinsko deklaracijo navede
druge nepravilne podatke, ki bi se lahko uporabili v kakšnem
drugem carinskem postopku tako, da bi se upravičencu
priznala kakšna carinska ugodnost ali korist, ki mu ne pripada
(8., 48. in 120.člen);".

"164a. člen
Ne glede na točko (f) 13. člena tega zakona so pri sprostitvi v
prosti promet oproščeni plačila carine:
1. proizvodi morskega ribolova in drugi proizvodi, pridobljeni
iz teritorialnega morja druge države z ladjami, ki so
registrirane v Sloveniji in plujejo pod slovensko zastavo in
2. proizvodi, pridobljeni iz proizvodov iz prejšnje točke na krovu
ladij-tovarn, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnje točke."
160. člen
V prvem odstavku 167. člena se besedi "dveh let" nadomestita z
besedami "treh let".
Za prvim odstavkom 167. člena se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
"(2) Carinski organ lahko v posebej upravičenih primerih na
podlagi pravočasne pisne zahteve upravičenca podaljša
rok iz prejšnjega odstavka."

(5)

Besedilo 11. točke prvega odstavka se spremeni, tako da
se glasi:
"11. ne ravna v skladu z 61 a. členom tega zakona".
(6)

Besedilo 12. točke prvega odstavka spremeni tako, da se
glasi:
"12. v nasprotju 2.odst. 63.člena ravna kot, da je bilo blago
sproščeno v prost promet, čeprav niso bile izvedene
formalnosti za sprostitev blaga v prost promet in niso bile
plačane uvozne dajatve;

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek se za
besedo "ostane" doda besede "v nespremenjenem stanju".

(7) V 13. točki prvega odstavka se v oklepaju beseda "tretji"
nadomesti z besedo "drugi".

Za dosedanjim četrtim odstavkom, ki postane peti odstavek se
doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
"(6) Določbe tega člena se smisleno uporabljajo tudi za
pridobljena proizvode, ki so bili prvotno Izvoženi ali povnovno
izvoženi zaradi zaključka postopka uvoza zaradi izvoza.
Znesek zakonsko dolgovanega carinskega dolga, ki ga je
treba v tem primeru plačati, se določi v skladu s predpisi za
postopek uvoza zaradi izvoza, pri čemer se šteje dan
ponovnega izvoza za dan sprostitve v prosti promet."

162. člen
«•
(1) V prvem odstavku 169. člena se v 5. točki za besedo
"uničenjem" doda naslednje besedilo "ali stori ali opusti karkoli
drugega, da bi se brez poškodbe carinskih oznak izognil
carinskemu nadzoru nad blagom".
(2)

Besedilo 11. točke prvega odstavka se spremeni tako, da
se glasi:
"11. ne Izvozi oziroma ponovno ne izvozi v okviru postopka
uvoza zaradi izvoza pridobljenih proizvodov v določenem
roku ali zanje ne zahteva drugega carinskega postopka
(1.odst.93.člena);"

Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek.
161. člen
(1) V prvem odstavku 168.člena se 8. točka spremeni tako, da
se glasi:
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v uvozni carinski deklaraciji nepravilno navede količino,
vrsto, kakovost, vrednost ali poreklo blaga ali ne navede
vsega blaga ali pa zaradi izpolnitve uvozne carinske
deklaracije deklarantu ali njegovemu zastopniku predloži
listine v katerih so navedeni nepravilni podatki o količini,
vrsti, kakovosti, vrednosti ali poreklu blaga, ta pa tako
deklaracijo vloži pri carinskem organu (48.člen);"
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kraju samem kaznuje pravno osebo ali posameznika, ki v
zvezi z opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz 3., 9., 11.,
12. ali 15. točke prvega odstavka 169.člena tega zakona,
če prekorači predpisani rok za izpolnitev svoje obveze do
pet dni.

(3)

Besedilo 15. točke prvega dostavka se spremeni tako, da
se glasi:
"15 ne izvozi začasno uvoženega blaga v določenem roku, ali
ne zahteva izvedbe drugega carinskega postopka
(107.člen);"

(2) Z denarno kaznijo 10.000,00 SIT carinski delavec takoj na
kraju prekrška kaznuje tudi odgovornega delavca pravne
osebe, ki opusti dolžno ravnanje iz prvega odstavka tega
člena.

163. člen
(1) V prvem odstavku 170. člena se v 2. točki besedi "predloži
listine" nadomestita z besedami "predloži carinsko
deklaracijo ali druge listine"; besede "da bi se delno" pa se
nadomestijo z besedami, "če bi se delno".

(3) Če je blago, ki je predmet prekrška iz 5., 6. ali 11. točke
prvega odstavka 170.člena tega zakona vredno manj kot
50.000,00 SIT, kaznuje carinski delavec fizično osebo na
kraju storitve prekrška z denarno kaznijo 10.000,00 SIT.

(2) V prvem odstavku se za 6. točko doda nova 6a. točka, ki se
glasi:
"6a. ne predloži blaga komercialnega značaja ali blaga za
katerega so predpisane omejitve, posebne formalnosti ali
prepovedi uvoza ali ne predloži skupne prijave ali carinske
deklaracije za tako blago (32. člen, 34. člen in 66. člen);"

(4) Če storilec noče plačati kazni, se uvede proti njemu redni
postopek zaradi prekrška.
(5) Če storilci prekrškov iz prvega, drugega ali tretjega odstavka
tega člena plačajo denarno kazen takoj na kraju prekrška,
ali v roku predvidenem za ugovor, plačajo le polovico denarne
kazni, izrečene na kraju prekrška."

(3) V 7. točki prvega odstavka se besedi "carinske deklaracije"
nadomestita z besedo "zahteve".
(4) V 9. točki prvega odstavka se za besedo "uničenjem" doda
naslednje besedilo "ali stori ali opusti karkoli drugega, da bi
se brez poškodbe carinskih oznak izognil carinskemu
nadzoru nad blagom"

166. člen
\
Besedilo prvega odstavka 173. člena se spremeni,, tako da se
glasi:
"(1) Blago, ki je predmet prekrškov iz 1. do 5. točke, 12., 23. in
26. točke 168.člena tega zakona 24. točke 169. člena tega
zakona ter 3., 4., 6a. in 10. točke 170. člena tega zakona ter
iz 171. člena v zvezi z 1. do 5.točko, 23. in 26. točko 168.
člena in 24. točko 169. člena ter 3., 4. in 6a. točko 170.člena
carinskega zakona, se odvzame."

(5) V prvem odstavku se za 9. točko doda 9a. točka, ki se glasi:
"9a. ne ravna v skladu z 61 a. členom tega zakona".
(6)

Besedilo 12. točke prvega odstavka se spremeni, tako da
se glasi:
"12. V nasprotju z 2.odst. 63.člena ravna kot, da je bilo blago
sproščeno v prost promet, čeprav niso bile izvedene
formalnosti za sprostitev blaga v prost promet in niso bile
plačane uvozne dajatve;"

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Blago, ki je predmet prekrška se odvzame tudi, če ni last
storilca."

(7) V prvem odstavku se za 12. točko se dodata novi 12a. in
12b. točki, ki se glasita:
"12a.ne izvozi začasno uvoženega blaga v določenem roku, ali
ne zahteva izvedbe drugega carinskega postopka
(107.člen);
12b. ravna v nasprotju s prvim dostavkom 125. člena tega
zakona;"
i

Dosedanja drugi in tretji odstavek 173.člena postaneta tretji in
četrti odstavek.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek se na
koncu doda naslednje besedilo: "Šteje se, da blago ni najdeno
tudi, če ga mora carinski organ v skladu z zakonom vrniti lastniku
ali kakšni drugi osebi."
Dosedanja peti in šesti odstavek postaneta šesti in sedmi
odstavek.

164. člen

Besedilo prvega odstavka 171. člena se spremeni tako, da se
glasi:
"(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 SIT, se kaznuje pravna
oseba in posameznik, ki v zvezi z opravljanjem dejavnosti
kupi, proda, razpeča, prejme v darilo, prikrije, prejme v
hrambo ali zaradi prevoza, hrani, uporabi ali prejme v posest
na kakršni koli podlagi, blago, za katero ve ali pa bi po
okoliščinah primera morala vedeti, da je bil z njim storjen
prekršek iz 168. do 170. člena tega zakona, če je storilec
storil katero izmed dejanj iz 168. do 170. člena tega zakona."

167. člen
Besedilo 174. člena se spremeni tako, da se glasi:
"(1) Prevozno sredstvo, ki je bilo uporabljeno za prevoz blaga
čez carinsko črto oziroma na carinskem območju, ki je
predmet prekrškov iz 1. in 2. točke 168. člena in 3., 4. in 6a.
točke 170. člena se lahko odvzame ne glede na lastništvo
prevoznega sredstva, če vrednost blaga, ki je predmet
prekrška, presega tretjino vrednosti prevoznega sredstva
in če je bil tudi voznik prevoznega sredstva spoznan za
odgovornega za katerega od navedenih prekrškov.

Besedilo tretjega odstavka se spremeni, tako da se glasi:
"(3) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 SIT se kaznuje fizična
oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena."

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se prevozno sredstvo lahko
odvzame tudi kadar vrednost blaga, ki je predmet prekrška,
ne presega tretjine vrednosti prevoznega sredstva, če je
bilo prevozno sredstvo uporabljeno za prevoz mamil, orožja,
streliva ali razstreliva ali drugega blaga, ki je predmet
omejitev, posebnih formalnosti ali prepovedi uvoza ali pa so
bili v prevoznem sredstvu predmeti skriti v prostoru, posebej
Izdelanem za skrivanje blaga."

165. člen
Besedilo 172. člena se spremeni, tako da se glasi:
"(1) Z denarno kaznijo 20.000,00 SIT carinski delavec takoj na
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(2) Osebe, ki so bile registrirane in so opravljale posle
zastopanja v postopkih pred carinskimi organi na dan
uveljavitve tega zakona lahko opravljajo svojo dejavnost še
naprej, vendar morajo najpozneje do 1. 1. 2000 predložiti
Carinski upravi Republike Slovenije dokazila o izpolnjevanju
minimalnih pogojev.

168. člen
" ' . 'liji'" l'.- ,
Naslov in besedilo 175. člena se nadomestita z naslednjim
naslovom in besedilom:
"175. člen
(posebni primeri odvzema predmetov prekrška
oziroma prevoznega sredstva)
(1)

172. člen

Predmeti in prevozna sredstva, ki se po 173. ali 174.členu
carinskega zakona smejo ali morajo vzeti, se lahko vzamejo
tudi tedaj, kadar se postopek zoper storilca ne konča z
odločbo s katero se storilec spozna za odgovornega, ker je
pravi storilec neznan ali nedosegljiv slovenskim organom,
ali se postopek ustavi ali prekine zaradi drugih zakonskih
ovir, razen v primeru absolutnega zastaranja pregona.

Specializirana skladišča, ki so bila ustanovljena pred uveljavitvijo
tega zakona, poslujejo naprej kot carinska skladišča.
173. člen
Ne glede na prvi odstavek 108. člena carinskega zakona lahko
vladne in nevladne mednarodne ter meddržavne organizacije ter
meddržavne komisije, ki imajo sedež ali svoje predstavništvo na
carinskem območju, ne uživajo pa ugodnosti v skladu z
mednarodnimi pogodbami, ki jih je uveljavila Slovenija, še tri leta
po začetku uporabe tega zakona v skladu s carinskimi predpisi
začasno uvažajo opremo za svoje uradne potrebe s popolno
oprostitvijo plačila carine.

(2) Odločba o izreku varstvenega ukrepa odvzema se vroči
tudi lastniku blaga, če je ta znan, ali njegovemu zastopniku."
169. člen
Za 175. členom se doda nov 175a. člen, ki se glasi:

174. člen

"175a. člen
(plačilo vrednosti blaga namesto odvzema blaga in
vrnitev zaseženega blaga)

Podzakonske akte za izvajanje tega zakona pristojni organi izdajo
najpozneje do 1. decembra 1998.

(1) Kadar je predpisan odvzem blaga, ali je z odločbo
pravnomočno izrečen ukrep odvzema blaga, se to lahko v
opravičenih primerih na prošnjo storilca prekrška ali lastnika
blaga z odločbo v upravnem postopku vrne storilcu prekrška
ali lastniku blaga pod pogojem, da ta plača vrednost blaga,
ki pomeni carinsko osnovo, in vse dajatve, ki še plačujejo
ob sprostitvi blaga v prosti promet.
(2)

175. člen
(1)

Direktor Carinske uprave RS daje predhodno soglasje za
gradnjo, rekonstrukcijo ipd. objektov na mejnih prehodih v
delu, ki je namenjen carinskim organom oziroma carinski
kontroli in nadzoru.

(2) Ta člen se uporablja do uveljavitve novega zakona o carinski
službi.

Če carinski organ ugotovi, da zaseženo blago ne bo odvzeto
v skladu s 173. ali 174. členom tega zakona, ga lahko sam
ali na prošnjo storilca prekrška ali lastnika blaga takoj vrne
ali pa to stori z odločbo o prekršku, pri čemer blago ostane
pod carinskim nadzorom, dokler se ne uredi njegov carinski
status."

176. člen
Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve
se pooblasti, da pripravi prečiščeno besedilo carinskega zakona
in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
177. člen

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 1999.

170. člen
V celotnem zakonu se beseda "upravičenec" v ustreznem sklonu
in številu nadomesti z besedama "imetnik dovoljenja" v ustreznem
sklonu in številu.
171. člen
(1)

Preverjanje minimalnih pogojev iz 4b. člena tega zakona se
ne more začeti prej kot šest mesecev po uveljavitvi predpisa
iz tretjega odstavka 4b. člena tega zakona.
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III. OBRAZLOŽITEV
na posebno naravo odločanja v carinskih zadevah. S temi
določbami je na novo urejeno vprašanje ustnega odločanja
carinskih organov, kar doslej ni bilo jasno. Pravica do pritožbe je
urejena podrobneje kot prej, čeprav se vsebinsko ta pravica ne
spreminja. Dodatno pravno varstvo udeležencev v postopku pred
carinskimi organi je zagotovljeno tudi z določbo, v skladu s katero
mora carinski organ udeleženca obvestiti o razlogih zaradi katerih
je prišlo do zamude pri izdaji odločbe ter določiti nov rok, v katerem
bo odločba izdana. Nenazadnje pomenijo te določbe dodaten korak
pri usklajevanju slovenske carinske zakonodaje z evropsko.

K 1. členu
Sprememba je redakcijske narave. Gre za preciziranje teksta in
odpravo nedoslednosti pri uporabi izraza "carinski postopek".
K 2- Členu
Nov 1a. člen je vsebinsko enak člen kot 11. člen obstoječega
zakona, len je prenešen med osnovne splošne določbe zaradi
boljše sistematike, saj se subsidiarna uporaba carinskega zakona
ne nanaša samo na "podlage za določitev višine dajatev" ampak
tudi na druge določbe carinskega zakona (nastanek, obstoj in
prenehanje carinskega dolga ipd.).

K g. členu
Doslej veljavni 7. člen je urejal le izdajanje zavezujočih informacij
s področja uvrščanja blaga v carinsko nomenklaturo, predlagano
novo besedilo člena pa bo omogočilo tudi pridobitev zavezujoče
informacije o poreklu blaga. Le-to bo lahko pospešilo pretok blaga,
saj bo vnaprej izdana informacija zavezujoča za vse carinske
organe in dokumentov o poreklu, ki bodo vsakokrat spremljali
pošiljko ne bo treba preverjati šele ob vnosu blaga na carinsko
območje ali ob predvidenem iznosu.
Vsebinskih sprememb pri izdajanju informacij o uvrstitvi blaga v
carinsko nomenklaturo ni, razen da se rok veljavnosti potrdila
podaljšuje na tri leta, saj se nomenklatura carinske tarife ne
spreminja več tako pogosto kot je bila to dosedanja praksa. Kljub
vsemu strokovne službe ocenjujejo, da ne bi bilo primerno že v
tem trenutku podaljšati veljavnost potrdil na šest let, kakor to
velja v Evropski uniji in zato predlagajo prehod na šestletno
veljavnost v dveh korakih - sprva se rok veljavnosti podaljša na
tri leta, ob naslednji spremembi zakona, ki bo potrebna zaradi
dokončne uskladitve s carinskim pravom EU pa bo rok podaljšan
na šest let.
Rok veljavnosti informacij o poreklu blaga znaša tri leta, kar
pomeni izenačitev s pravili Evropske unije.
Sprememba pristojnosti za izdajanje podzakonskih aktov (prej je
bil pristojen minister za finance) je v skladu z načelno usmeritvijo,
da se vsi obstoječi podzakonski akti združijo v največ dva
izvedbena akta. Ta sprememba je pomembna predvsem z vidika
preglednosti in transparenfnosti izvedbenih predpisov k
carinskemu zakonu.
Sprememba tega člena predstavlja pomembno vsebinsko
uskladitev s spremembami evropske carinske zakonodaje,
uveljavljenimi v začetku leta 1997.

K 3. členu
Ta člen popravlja tekst posameznih opredelitev izrazov v
veljavnem 3. členu carinskega zakona ter dopolnjuje seznam
izrazov z novimi izrazi, za katere se je v praksi izkazalo, da je
njihov pomen treba opredeliti splošno za vse carinske predpise.
K 4. členu
Ta člen nadomešča obstoječo definicijo carinskega blaga. Gre za
jasnejšo opredelitev pojmov "domače" in "carinsko blago" ter
uskladitev teh definicij z definicijo sorodnih pojmov v evropskih
carinskih predpisih.
K 5. členu
Uvaja se nova 4a. in 4b. člen, ki urejata pravico stranke v postopku
pred carinskimi organi, da jo zastopa pooblaščenec. Le-ta lahko
zastopa stranko posredno ali neposredno. 4b. člen pa uvaja
minimalne pogoje, ki jih mora oseba (pravna ali fizična) izpolnjevati,
da lahko nastopa kot pooblaščenec v postopkih pred carinskimi
organi. Ti pogoji se nanašajo predvsem na registracijo dejavnosti,
opravljanje dejavnosti v Sloveniji ter na pogoje glede izobrazbe.
Vlada bo s posebnim predpisom natančneje določila vrste
potrebnih posebnih znanj, način preverjanja znanja ter način
dokazovanja izpolnjevanja pogojev.
K g, Členu
Sprememba je redakcijske narave.
K 7. členu
Sprememba naslova obstoječega 6. člena je redakcijske narave.
S spremembo prvega odstavka 6. člena uvajamo zakon o
davčnem, postopku kot prvi subsidiarni predpis, ki ga morajo
carinski organi upoštevati pri vodenju postopka v zvezi z vnosom
ali iznosom blaga iz carinskega območja. Ker se zakon o davčnem
postopku sam tudi sklicuje na zakon o davčnem postopku, bo ta
predpis še vedno prišel v poštev za reševanje vprašanj postopka,
vendar le kot drugi subsidiarni predpis. Ta sprememba je potrebna
zaradi vloge, ki jo bodo carinski organi imeli pri pobiranju davka
na dodano vrednost in trošarin pri uvozu blaga. Nujno je, da se
uveljavijo enaka pravila postopanja pri pobiranju vseh dajatev ■
uvoznih in davčnih, ki izvirajo iz posameznega ravnanja s
carinskim blagom. Istočasno bo ta določba zmanjšala razlike v
postopku obračunavanja davka na dodano vrednost pri uvozu in
v notranjem prometu.
Črtanje drugega in tretjega odstavka je povezana s predlogom 8.
člena (uvedba novih 6a. do 6e. členov) in predlogom 62. člena
(sprememba obstoječega 68. člena carinskega zakona).

K 10. členu
Člen dopolnjuje splošne določbe z dvema novima določbama, ki
natančneje določata obseg pooblastila carinskih organov ter
zaupnost podatkov, s katerimi razpolagajo oziroma jih pridobijo
carinski organi. Določbi ne predstavljata vsebinske spremembe
izvajanja carinskih predpisov, gre pa za večjo transparentnost
predpisa.
K 11. členu
Sprememba je redakcijske narave.
K 12, členu
Sprememba je vsebinsko povezana z 2. členom predloga zakona
(uvedba novega 1a. člena).
K13, do 15, členu
Spremembe natančneje razmejujejo preferencialno in nepreferencialno poreklo blaga. Doslej je bila takšna delitev predvidena le v
uredbi, tako da predlagana sprememba ne pomeni spremembe
dosedanje vsebine. Spremembe so v skladu z 22. in 27. členom
evropskega carinskega kodeksa.

K g. Členu
8. člen uvaja sklop novih 6a. do 6e. členov, ki podrobneje urejajo
odločbe carinskih organov, njihovo izvršljivost, odpravo in
razveljavitev ter možnost pritožbe zoper odločbo carinskega
organa. Te rešitve pomenijo delno derogacijo nekaterih določb
zakona o splošnem upravnem postopku, kar je potrebno glede
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K 26. členu
Sprememba prvega odstavka 29. člena carinskega zakona in
vključitev novega drugega odstavka nista vsebinske narave,
ampak le natančneje opredeljujeta vsebino obstoječega člena.
V zvezi s predlogom črtanja četrtega odstavka 29. člena, je
obrazložitev podana v obrazložitvi k 25. členu ■ gre za vsebinsko
povezani spremembi.

K 16. členu
Sprememba je redakcijske narave - tekst določbe se usklajuje s
tekstom ratificiranega sporazuma o uporabi VII. člena G ATT, ki je
v osnovnem tekstu nenatančno prevzeta. Vsebinskih sprememb
ni.
K 17. členu
Predlog spremembe precizira načela, ki se morajo upoštevati pri
določitvi carinske vrednosti, če ni mogoče uporabiti katere od
prej omenjenih metod. V praksi sprememba ne predstavlja bistvene
novosti, saj je identična določba vsebovana v trenutno veljavnem
pravilniku o carinski vrednosti.

K 27. členu
Z novim besedilom 30. člena carinskega zakona se nadomešča
dosedanje pooblastilo vladi, da določi carinske poti z natančnejšimi
določbami o tem, kako se obravnava blago, ki je že vnešeno na
carinsko območje (dejanski prehod preko državne meje oziroma
carinske črte), ni pa še predloženo pri prvem carinskem mejnem
organu. V večini primerov je to obdobje zelo kratko, saj se mejni
carinski organ nahaja le par metrov za državno mejo. Obstajajo
pa posamezni primeri, predvsem na meji s Hrvaško, kjer imajo
mejni carinski organi svoje prostore par sto ali več metrov od
dejanske državne meje in je torej nujno natančno regulirati, kako
je treba ravnati z blagom od dejanske točke vnosa na carinsko
območje do predložitve blaga pri prvem carinskem mejnem organu.
Novo besedilo člena ureja tudi izjeme od tega načela in ponuja
pravno podlago za opravljanje carinskih kontrol že preden je blago
dejansko vnešeno na carinsko območje (npr. medpotne carinske
kontrole na potniških vlakih, meddržavni dogovori o skupnih
carinskih platojih ipd.).

K 16. členu
Sprememba je redakcijsko narave in precizira posamezne dele
teksta 20. člena zakona.
K 19, Členu
Črtanje določbe je povezano z uvedbo novih 6a. do 6e. členov, ki
v splošnem urejajo način sporočanja odločitev carinskih organov
udeležencem. Ponavljanje določbe, ki je že zajeta v splošnih
določbah ni potrebno.
K 2Q, člem
Drugi dostavek 23. člena ponavlja določbo iz splošneg dela zakona,
kar je nepotrebno, zato se predlaga črtanje. Sprememba,
predlagana v zvezi z določitvijo tečaja tolarja, ki se uporabi za
preračunavanje v fakturi navedenih vrednosti je povezana s
predvidenimi spremembami na področju devizne zakonodaje.
Večja fleksibilnost je potrebna zaradi lažjega obračunavanja
carinskih dolgov pri poenostavljenih postopkih (uporaba zbirnih
deklaracij za obdobje štirinajstih dni ali več). Določba, skupaj z
izvedbenim predpisom, pomeni dodatno uskladitev z evropskimi
carinskimi predpisi.

K 28. členu
Sprememba je redakcijske narave.
K 29. členu
Predlagana sprememba je vsebinsko usklajena s predlogom
novega besedila 30. člena (27. člen tega predloga zakona).
Določba je natančnejša in pomeni dodatno uskladitev z evropskimi
carinskimi predpisi.

Spremembe so redakcijske narave.

K 30. členu
V skladu z natančneje razdelano sistematiko zakona (novo
besedilo 30. in 32. člena), sodi vsebina določbe 33. člena v poglavje
o skupni prijavi in ne v poglavje o predložitvi blaga. Zato se vsebina
dosedanjega 33. člena prenaša v novi 37a. člen. V novem besedilu
33. člena pa se ureja vprašanje t. im. predpregleda blaga, ki mora
biti omogočeno zainteresirani osebi, da bi sploh lahko izbrala
pravilno carinsko rabo ali uporabo blaga v skladu z zakonom. Ta
možnost je bila že doslej dana udeležencem v postopkih pred
carinskimi organi na podlagi pravilnika o posebnostih carinskega
nadzora glede na obliko transporta. Ker pa gre za eno bistvenih
pravic udeležencev v postopku pred določitvijo carinske rabe ali
uporabe blaga, predlagatelj meni, da je pravilno, da je ta pravica
urejena v zakonu.
Načelne določbe o predpregledu blaga, skupni prijavi in začasni
hrambi (gl. tudi spremenjena 35. in 38. člen carinskega zakona)
bo treba zaradi zagotovitve enotnega izvajanja predpisa dopolniti
z ustreznimi izvedbenimi predpisi, zato se v ustreznih členih
dodajajo potrebna pooblastila vladi.

K 23. členu
Glede na splošna pravila o določanju carinske vrednosti blaga,
vsebovane v 16. do 19. členu carinskega zakona, je določba
drugega odstavka obstoječega 26. člena nepotrebna, zato
predlagatelj predlaga njeno črtanje.
K 24. členu
Dodatek k obstoječemu 27. členu carinskega zakona dovoljuje
določitev poenostavljenega postopka ugotavljanja carinske
vrednosti za lahko pokvarljivo blago, ki se uvaža zaradi komisijske
prodaje. Tak poenostavljen postopek se lahko uporabi le na
zahtevo deklaranta, njegove značilnosti pa bodo opredeljene v
izvedbenih predpisih. Uvedba takšnega poenostavljenega načina
ugotavljanja carinske vrednosti pomeni nadaljnjo vsebinsko
prilagoditev evropski carinski zakonodaji.
Sprememba pristojnosti za izdajanje podzakonskega akta (prej
je bil pristojen minister za finance) je v skladu z načelno usmeritvijo,
da se vsi obstoječi podzakonski akti združijo v največ dva
izvedbena akta. Ta sprememba je pomembna predvsem z vidika
preglednosti in transparentnosti izvedbenih predpisov k
carinskemu zakonu.

K 31. členu
Spremembe veljavnega 34. člena carinskega zakona ne prinašajo
pomembnih vsebinskih sprememb, vključujejo pa natančnejše
formulacije posameznih določb.

K 25. členu
Sprememba je povezana s črtanjem četrtega odstavka 29. člena
zakona in uvedbo novega IVa. dela zakona ■ iznos blaga iz
carinskega območja. Gre za sistemsko delitev področja vnosa
blaga na carinsko območje in iznosa blaga iz carinskega območja.
Sprememba, predlagana v tem členu tvori vsebinsko celoto s
spremembami, predlaganimi v 26. členu tega zakona in v 142.
členu tega zakona. Sprememba ne prinaša vsebinskih sprememb
ampak le izboljšuje sistematiko zakona.
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K 32- Členu
Črtanje pn/ega odstavka 35. člena se predlaga, ker je nepotreben,
saj drugi odstavek (vključno s predlagano spremembo) na
drugačen način ponavlja vsebinsko enako določbo.
Spremembe tretjega odstavka 35. člena so redakcijske narave.
K 33. členu
Pravice vložnika zahtevka so opredeljene že v splošnih določbah,
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K 44. členu
S spremenjenim tekstom se natančneje določa, da je možno
uporabiti pisno, ustno carinsko deklaracijo, uporabiti ustrezne
računalniške programe ali oddati deklaracijo s konkludentnim
dejanjem. Vsebinsko se praksa ne bo spremenila, pripomore pa
ta določba k večji transparentnosti predpisa.

zato ponavljanje na tem mestu ni potrebno.
Spremembe v drugem odstavku 36. člena carinskega zakona so
redakcijske narave.
K 34, Členu
Iz dosedanjega besedila 3. poglavja zakona ("Skupna prijava") ni
jasno razvidna obveznost, da mora biti za vsako blago, vnešeno
na carinsko območje določena carinsko dovoljena raba ali uporaba
ter kdo je oseba, ki je dolžna poskrbeti za to, da je za blago
določena carinsko dovoljena raba aii uporaba. Iz tega izhajajo
obveznost vložitve deklaracije oziroma prijave, določena v 37.
členu carinskega zakona in pravne posledice navedene v 40.
členu carinskega zakona.

K 45, členu
Črtanje drugega odstavka je potrebno, ker pravno-tehnično
določba ni izvedljiva. Vsebinsko se podobno vprašanje natančneje
rešuje v predlaganem novem 4a. členu (5. člen tega predloga
zakona).
Sprememba tretjega odstavka (novega drugega odstavka) je
redakcijske narave.

K 35. členu
Sprememba prvega odstavka 37. člena je delno redakcijske
narave, delno pa se s podaljševanjem rokov za določitev carinsko
dovoljene rabe ali uporabe ta določba zakona usklajuje z evropsko
carinsko zakonodajo. Uskladitev je potrebna in primerna
predvsem iz praktičnih vidikov: pri velikih zbirnih pošiljkah,
predvsem v pomorskem prometu carinski organi in udeleženci v
postopkih pred carinskimi organi ugotavljajo, da so predpisani
roki prekratki, zato jih je v skladu z drugim odstavkom bilo treba
stalno podaljševati. Ta administrativna zadrega s podaljšanjem
rokov je v večini primerov odpravljena.
S spremembo drugega odstavka je omogočeno tako podaljšanje
kot tudi skrajšanje rokov za določitev carinsko dovoljene rabe ali
uporabe. Skrajšanje rokov bo posebej pomembno v potniškem
prometu, kjer ni mogoče čakati 10 ali celo 30 dni zato, da bi potnik
vložil ustrezno prijavo.

K 46, členu
Doslej smo s podobno določbo določali odgovornost carinskega
deklaranta, ki je vložil carinsko deklaracijo za katerega od carinskih
postopkov z ekonomskim učinkom. Gre pa za splošne obveznosti
vseh deklarantov, ne le posebne skupine le-teh, zato je določba
iz uredbe o carinskih postopkih z ekonomskim učinkom
prenešena med splošne določbe carinskega zakona o postopku
s carinsko deklaracijo.
K 47- členu
Sprememba je potrebna zaradi predlagane spremembe k 46.
členu carinskega zakona (gl. 44. člen predloga zakona). Glede
na sistematiko zakona je primerneje pooblastilo za določitev
podrobnosti o pisni carinski deklaraciji umestiti v poglavje, ki govori
o običajnem postopku s pisno carinsko deklaracijo.

K 36. členu
Novi 37a. člen vsebinsko povzema določbo obstoječega 33. člena
carinskega zakona. Gre za izboljšanje sistematike zakona.

K 48. členu
Sprememba prvega in tretjega odstavka je redakcijske narave.
S spremembo drugega odstavka se možnost predčasnega
vlaganja carinskih deklaracij razširi: deklaracija se lahko vloži
pred predložitvijo blaga v zvezi s katerim koli carinskim postopkom
in ne le v zvezi z izvozom blaga, kot to določa veljavna določba.
Predlagatelj pričakuje, da bo ta določba pripomogla k hitrejšemu
obravnavanju blaga pri carinskih organih.
Črtanje četrtega odstavka je povezano s sprejemom novih 6a. do
6e. členov.

K 37- Členu
Predlog novega teksta prvega in tretjega odstavka obstoječega
38. člena carinskega zakona pomeni natančnejšo formulacijo
obstoječe vsebine določbe ter uskladitev formulacije z evropskim
carinskim zakonom.
Načelne določbe o začasni hrambi, pa tudi druge določbe o
predložitvi blaga (gl. tudi spremenjena 35. in 38. člen carinskega
zakona) bo treba zaradi zagotovitve enotnega izvajanja predpisa
dopolniti z ustreznimi izvedbenimi predpisi, zato sedodajajo
potrebna pooblastila vladi.

K 49.členu
Sprememba je redakcijske narave.
K 50,členu
Sprememba je redakcijske narave in odpravlja napako v
terminologiji. Spreminjanje podatkov v sprejeti deklaraciji ni več
dovoljeno po tem, ko je blago prepuščeno v izbrani carinski
postopek, ne glede na to, ali v izbranem carinskem postopku
ostane blago še pod carinskim nadzorom ali ne. Sprememba je
usklajena s 65. členom evropskega carinskega, kodeksa.

Spremembi sta redakcijske narave.
K 40. členu
Predlagana dopolnitev 41. člena je povezana s predlogom novega
besedila 30. člena carinskega zakona (27. člen tega predloga).
Sprememba dosedanjega prvega odstavka pa je redakcijske
narave.

K 51, členu
Črtanje tretjega in četrtega odstavka 52. člena je povezano s
sprejemom novih 6a. do 6e. členov. Ponavljanje vsebinsko enakih
določb ni potrebno.

K 41 členu
Sprememba je redakcijske narave.

K 52. do 56, členu
Spremembe so redakcijske narave. Črtanje četrtega odstavka
53. člena je treba vsebinsko povezati z novim tekstom 58. člena.
Praksa je pokazala, da poleg načelnih določb o običajnem
postopku s carinsko deklaracijo potrebujemo tudi ustrezne
izvedbene predpise. Zaradi načelnega stališča, da se vsi
podzakonski predpisi združijo v največ dva, so pristojnosti za
določanje podrobnosti prenešene na vlado, tudi v delu, ki se tiče
pregleda blaga in jemanja vzorcev. S črtanjem petega odstavka
56. člena se odpravlja nepotrebna določba, katere vsebina je
sama po sebi umevna.

K 42, Členu
Besedilo drugega odstavka 44. člena carinskega zakona je
redakcijsko popravljeno in dodatno usklajeno s sorodno določijo
evropskega carinskega kodeksa.
Sprememba obstoječega 45. člena carinskega zakona pomeni
preciziranje obveznosti vložitve carinske deklaracije. Novi drugi
odstavek pa pomeni uskladitev s spremembo k 29. členu
obstoječega zakona (26. člen predloga zakona).
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nepotrebna, saj so vse obveznosti zadosti splošno zajete že v 1.
točki. Nov tekst 2. točke 69. člena carinskega zakona pa omogoča
carinskim organom, da presojajo zahtevke za dovolitev postopka
z ekonomskim učinkom tudi z vidika ekonomičnosti izvedbe
takšnega postopka.
Črtanje tretjega odstavka je povezano s predlagano uvedbo novih
6a. do 6e. členov, saj je vsebina tega odstavka že ustrezno zajeta
v predlaganih novih členih.
>'
K 68. členu
Predlog novega 69a. člena je povezan s spremembo, ki je
predlagana k 4. členu carinskega zakona (4. člen predloga). Doslej
je bilo nejasno regulirano, kakšen carinski status ima blago, ki je
pridobljeno v okviru enega od odložnih carinskih postopkov z
ekonomskim učinkom - ali je to domače ali carinsko blago.
Predlagana nova določba rešuje to dilemo tako, da določa, da se
za vse blago, pridobljeno v okviru odložnega postopka, šteje, da
je predmet istega odložnega postopka (primer: novo skotene
živali v času prevoza žive živine v postopku tranzita preko
carinskega območja). Opozoriti pa je treba, da ta določba ne
vpliva na poreklo blaga, ampak le omogoča opredelitev, ali gre v
posameznem primeru za carinsko ali za domače blago v smislu
4. člena carinskega zakona.
Ta sprememba je usklajena s spremembami evropske carinske
zakonodaje, uveljavljene v začetku leta 1997.

Črtanje člena se predlaga zaradi ureditve sistematike zakona.
Določba z enako vsebino je prenesena v novi 61a. člen novega
2a. oddelka carinskega zakona. Sprememba je povezana s
sprejemom 59. in 60. člena tega predloga zakona.
K 58. členu
Besedilo prvega, drugega in petega odstavka je redakcijsko
popravljeno. Novi šesti odstavek 59. člena pa nudi jasnejšo pravno
podlago za določitev posebnih poenostavitev v tranzitnem
postopku. Te poenostavitve se v skladu z veljavno zakonodajo
že izvajajo na podlagi 31. člena carinskega zakona. Zato ta
sprememba ne pomeni vsebinske spremembe zakona ampak le
večjo preglednost možnosti poenostavitev, ki jih imajo na razpolago
udeleženci v postopkih pri carinskih organih.
K 59. členu
Sprememba ne prinaša vsebinskih razlik glede na obstoječo
določbo, pomeni pa uskladitev s predlagano spremembo 46. člena.
Če oba člena gledamo kot celoto, je določba jasnejša in
preglednejša.
K 60. in 61. členu
S tema dvema spremembama se uvaja nov 2a. oddelek in vanj
prenaša določba, kakršno je doslej vseboval 58. člen zakona. S
tem je izboljšana sistematika zakona. Istočasno se podobna
obveznost, kakršna velja za državne organe uvaja tudi za pravne
in fizične osebe. Praksa je pokazala, da je takšna materialna
določba nujna, če hočemo ustrezno sankcionirati sodelovanje
pravnih in fizičnih oseb pri različnih oblikah nezakonitega ravnanja
s carinskim blagom.

K 69. členu
Sprememba prvega odstavka 70. člena carinskega zakona je
redakcijske narave, s spremenjenim besedilom drugega odstavka
pa predlagatelj želi doseči večjo jasnost določbe o obveznosti
predložitve instrumenta zavarovanja.

K 62, členu
S predlagano spremembo bo obstoječa določba 62. člena
dopolnjena z natančnejšo določitvijo posledic, kijih imajo na novo
pridobljene informacije v zvezi naknadnim preverjanjem carinskih
deklaracij.

K 70. členu
Sprememba je redakcijske narave.
K 71. členu
Z novim besedilom 2. točke 73. člena želi predlagatelj doseči
večjo jasnost določbe, čeprav se vsebinsko njen pomen ne
spreminja.

K 63. členu
Sprememba tretjega odstavka je redakcijske narave.
Veljavna določba 63. člena ne ureja posledic za carinski status
blaga, ki jih ima umik deklaracije za sprostitev v prosti promet po
prepustitvi blaga deklarantu. Predlagana dopolnitev člena odpravlja
to pomanjkljivost.
Praksa je pokazala, da je treba načelne določbe o sprostitvi blaga
v prost promet zaradi zagotovitve enotnega izvajanja predpisa
dopolniti z ustreznimi izvedbenimi predpisi, zato je dodano
potrebno pooblastilo vladi.

K 72. členu
Sprememba drugega odstavka 74. člena omogoča, da se tudi v
slovenski carinski praksi začnejo pojavljati carinska skladišča
tipa E, kakršnih doslej nismo poznali, jih pa pozna evropska
carinska zakonodaja. Gre za tip carinskega skladišča, (ti imetniku
omogoča, da se blago, ki je prijavljeno v postopek carinskega
skladiščenja šteje za vnešeno v ta postopek, čeprav se ne nahaja
v prostorih carinskega skladišča. Tako se npr. lahko šteje za
blago v postopku carinskega skladiščenja tudi tisto blago, ki se
nahaja še v tovornem vozilu ipd.

K 64. členu
S črtanjem drugega odstavka 65. člena se ukinja doslej veljavna
vrednostna omejitev za uporabo skupne stopnje. Odslej bo
ekonomski interes carinskega zavezanca narekoval le-temu, da
se samostojno odloči, ali bo zahteval carinjenje z uporabo skupne
stopnje ali pa bo vztrajal pri carinjenju na podlagi carinske tarife.

K 73. do 78. členu
Spremembe so redakcijske narave.
K 79. členu
S spremembo 82. člena carinskega zakona se ukinja časovna
omejitev za skladiščenje blaga pod carinskim nadzorom. Doslej
je bilo mogoče blago hraniti pod carinskim nadzorom najdalj eno
leto. Novi drugi odstavek omogoča carinskim organom, da v
primerih, ko je to potrebno, določijo rok za začetek nove carinsko
dovoljene rabe ali uporabe blaga. Tak poseben primer pa je že s
samim zakonom predviden za blago iz 2. točke 73. člena
carinskega zakona. Gre za blago, ki je predmet posebnih ukrepov
kmetijske politike. Za to blago se namreč izvozna subvencija
lahko uveljavlja v trenutku, ko je blago vnešeno v carinsko
skladišče. Da bi se preprečile zlorabe na tem področju, je treba
predvideti za to blago krajše roke carinskega skladiščenja.

K 65. členu
Sprememba je redakcijske narave.
K 66. členu
Sprememba drugega odstavka in črtanje tretjega odstavka 68.
člena carinskega zakona se predlaga v povezavi z uveljavitvijo
novih 6a. do 6e. členov (8. člen tega predloga zakona). Istočasno
predstavlja ta sprememba pravno podlago za prehod iz
dosedanjega sistema predhodnih dovoljenj kot izjem v sistem
predhodnih dovoljenj kot pravila.
K 67, Členu
Vsebinsko je dosedanja 2. točka prvega odstavka 69. člena
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K 89, Členu
S spremembami 93. člena ureditev postopka uvoza zaradi izvoza
še dodatno usklajujemo z določbami evropskega carinskega
kodeksa. Sprememba je povezana s predlogom, da se uvedejo
predhodna dovoljenja za izvajanje postopka uvoza zaradi izvoza,
s katerimi se natančno določi rok v katerem morajo biti pridobljeni
proizvodi izvoženi.
Novi tretji odstavek omogoča poenostavljen tek rokov za izvedbo
postopka uvoza zaradi izvoza in lahko poenostavi nadzor
carinskih organov, kakor tudi sestavljanje obračunov in vodenje
evidenc imetnikov dovoljenj.

K80, členu
Predlagani spremembi prvega in dosedanjega drugega odstavka
83. člena carinskega zakona sta redakcijske narave.
Novi drugi odstavek omejuje možnost opravljanja običajnih
postopkov in ravnanj na blagu, ki je predmet kmetijske politike.
Tudi v tem primeru gre za preprečitev zlorab v zvezi z blagom, za
katerega je proizvajalec pridobil izvozno spodbudo že v trenutku,
ko je blago bilo vnešeno v carinsko skladišče.
K 81. členu
Spremembe so redakcijske narave.

K 90. členu
Sprememba 94. člena je povezana z uvedbo sistema predhodnih
dovoljenj za carinske postopke z ekonomskim učinkom. Pomeni
uskladitev z evropskim carinskim kodeksom, omogoča pa
podjetjem in carinskim organom lažji nadzor nad izvajanjem
postopka uvoza zaradi izvoza. Normativi porabe uvoženega blaga
se lahko določijo bodisi po dejanski porabi, bodisi na podlagi
standardnih oziroma pavšalnih normativov, ki se jih določi vnaprej
za posamezne proizvodne postopke. Uporaba standardnih
normativov pozitivno vpliva na produktivnost podjetij, saj lahko v
primeru boljše izrabe materiala, kot jo narekuje standardni
normativ, preostanek uporabijo za proizvodnjo na domačem trgu
brez obveznosti plačila carine.

K 82. členu
Z novim tretjim do petim odstavkom se dopolnjujejo pravila za
določanje carinske vrednosti in narave blaga v postopku
carinskega skladiščenja. Ta dopolnitev je potrebna zaradi izvajanja
poenostavitev glede carinskih deklaracij ■ deklariranje blaga na
podlagi knjigovodskih vpisov.
K 83. členu
S spremembami 87. člena carinskega zakona se uvaja možnost
t. im. vendor control pri poslovanju prostih carinskih prodajaln,
kjer je prodajalec zavezan, da nadzira količine oziroma vrednosti
blaga, ki ga posamezni potnik kupi v prodajalni. Črtanje 1. točke
drugega odstavka je zgolj redakcijske narave, saj za vse carinske
postopke z ekonomskim učinkom (proste carinske prodajalne
so le ena od možnih oblik carinskih skladišč) velja, da se dovoljenje
zanje lahko izda le osebi s sedežem v Sloveniji.

K 91. členu
Spremembe so redakcijske narave.

K 84. členu
Dosedanji 88. člen carinskega zakona je ena od posebnosti, ki je
bila ob sprejemu novega carinskega zakona prevzeta iz starega
zakona. Po svoji vsebini in organizaciji se specializirana skladišča
ne razlikujejo od carinskih skladišč, kakor so urejena v 73. do 86.
členu carinskega zakona, zato je posebna določba o
specializiranih skladiščih nepotrebna. To ne pomeni, da se s
črtanjem 88. člena carinskega zakona ukinjajo specializirana
skladišča, ampak se le umeščajo v splošni sistem carinskih
skladišč. Tako bodo zanje veljala splošna pravila o carinskih
skladiščih, dopolnjena z izvedbenimi predpisi; dejavnost oskrbe
prevoznih sredstev pa bo kot posebna dejavnost opredeljena v
ustreznem podzakonskem aktu.

K M-Členu
Sprememba prvega odstavka 96. člena carinskega zakona je
potrebna zaradi uskladitve s predlagano spremembo 89. člena
carinskega zakona (gl. 85. člen predloga zakona). Besedilo
drugega odstavka 96. člena pa se redakcijsko popravlja in oblikuje
natančneje.
K 93. členu
Besedilo prvega odstavka 97. člena je redakcijsko popravljeno.
Z novim besedilom tretjega odstavka pa jasneje izražamo namen,
da se kompenzacijske obresti obračunavajo v vsakem primeru,
ko pride do obračuna carinskega dolga za pridobljene proizvode
ali uvoženo blago v nespremenjenem stanju, ne le če pride do
nastanka carinskega dolga zaradi sprostitve v prosti promet.

K 85. členu
Dikcija veljavnega 89. člena se spreminja tako, da se združujeta
2. In 3. točka v eno samo točko. To ne pomeni ukinitve možnosti
začasnega uvoza blaga na oplemenitenje, ampak le terminološko
uskladitev z evropskim carinskim kodeksom. Pri izvedbi postopka
po sistemu odloga plačila carine ali začasnega uvoza blaga na
oplemenitenje ni razlik, razen v primeru dokazovanja gospodarskih
pogojev, kar pa je ustrezno urejeno s predlagano dopolnitvijo 92.
člena (gl. 88. člen predloga zakona).

K 94, členu
Novi 97a. člen določa posebne primere nastanka carinskega
dolga, ko ne bi bilo primerno uporabiti splošno pravilo iz 97. čiena.
Gre za obračunavanje carinskega dolga, ki je praviloma ugodnejše
kot splošno pravilo, seveda pa lahko dolžnik oziroma deklarant
zahteva, da se carinski dolg obračuna v skladu s splošnim in ne
posebnimi pravili.
Določba predstavlja dodatno uskladitev z evropskim carinskim
zakonom.

K 86. členu
Sprememba tretjega odstavka 90. člena carinskega zakona je
redakcijske narave.
Predlagatelj predlaga črtanje četrtega odstavka glede na to, da
se je določba v praksi izkazala za neustrezno. Peti odstavek pa
je nepotreben glede na obstoječi 72. člen carinskega zakona in
se črtanje predlaga iz redakcijskih razlogov.

K 95. členu
Sprememba je redakcijske narave, povezana s predlagano
spremembo k 89. členu carinskega zakona (gl. 85 člen predloga
zakona).
K 96. členu
S predvidenimi spremembami 99. člena se ne vnašajo vsebinske
novosti, posamezna določila pa se oblikujejo natančneje in
usklajujejo s predvidenimi spremembami 89. člena ter uvedbo
novega 97a. člena (gl. 85. in 94. člen predloga zakona).

K 87, členu
Sprememba Je redakcijske narave.
K 88. Členu
Sprememba prvega odstavka in novi tretji odstavek 92. člena sta
potrebna zaradi uskladitve s predlagano spremembo k 89. členu
(gl. 84. člen predloga zakona), dopolnitev drugega odstavka pa
pomeni le natančnejše oblikovanje teksta.
poročevalec, št. 22

K 97. členu
Dopolnitev carinskega zakona z novim 99a. členom omogoča,
da podjetja uporabijo postopek uvoza zaradi izvoza tudi v primeru,
ko bi bili uporabljeni materiali, če bi šteli za domače blago, zavezani
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K 116. členu
Novi 120a. člen določa pristojnost carinskega organa za sprejem
izvozne carinske deklaracije. Takšna ureditev je nujna z vidika
ustreznega izvajanja vseh poenostavljenih postopkov. Predlagatelj
ocenjuje, da bo ta rešitev znatno pripomogla k boljši organizaciji
dela carinskih organov in carinskih zavezancev. Ugodno bo
vplivala na odpravo dolgih čakalnih dob pri posameznih carinskih
organih in porazdelitev dela pri vseh carinskih organih. Seveda
pa je nujno, da se za posamezne primere, kot so npr. zbirne
pošiljke predvidijo izjeme od tega načelnega pravila. Le-te bodo
določene v predpisu iz 31. člena carinskega zakona.

plačilu izvoznih dajatev. V danem trenutku določba ne bo imela
velikega praktičnega pomena, saj se v Sloveniji trenutno ne
pobirajo nikakršne izvozne dajatve, čeprav pravna podlaga (zakon
o izvozni taksi) obstoji. Določba je pomembna z vidika
morebitnega ponovnega uvajanja izvoznih dajatev ter nadaljnjega
usklajevanja carinske zakonodaje z evropsko.
K 98. do 101. členu
Spremembe so redakcijske narave.
K 102. členu
Sprememba prvega odstavka je redakcijske narave. Sprememba
drugega odstavka pa omogoča odobritev postopka začasnega
uvoza do največ 24 mesecev, kar bo ugodno vplivalo na položaj
carinskih zavezancev in delo carinskih organov, saj začasnega
uvoza, če bo odobren dveletni rok, ne bo treba podaljševati vsako
leto.

K 117. členu
Sprememba 121. člena carinskega zakona ne prinaša vsebinskih
sprememb, bo pa pripomogla k večji transparentnosti carinskega
sistema. Če doslej smo poznali vse navedene možnosti izvedbe
carinskega tranzitnega postopka, vendar so bile le-te urejene le
s podzakonskimi akti. Z dopolnjenim 121. členom pa so vse
možnosti opredeljene že v zakonu, vključno z možnostjo
poenostavitev, podzakonski akti bodo določili le podrobnejša
pravila za izvedbo različnih oblik tranzitnega postopka.

K 103. členu
Sprememba prvega odstavka 108. člena carinskega zakona
delno dopolnjuje doslej veljavni seznam primerov, v katerih je
mogoče odobriti začasni uvoz s popolno oprostitvijo plačila uvoznih
dajatev, deloma pa doprinaša k preglednosti tega seznama, saj je
bilo treba doslej kombinirati prvi odstavek 108. člena, uredbo o
carinskih postopkih z ekonomskim učinkom ter določene
mednarodne konvencije, ki jih je uveljavila Slovenija. Še vedno bo
treba z izvedbenim predpisom določiti pogoje, v skladu s katerimi
bo mogoče uveljavljati oprostitev pri začasnem uvozu blaga. Ti
pogoji bodo, za obstoječe primere, praviloma enaki kot doslej, za
nove primere oprostitev pa usklajeni z evropskimi carinskimi
predpisi.
Sprememba četrtega odstavka je redakcijske narave.

K118- členu
Dopolnitev 122. člena carinskega zakona ponuja rešitev za vse
primere, ko mora blago medtem, ko je v tranzitu začasno zapustiti
carinsko območje. To bo prišlo v poštev predvsem takrat, ko
bodo prometne poti zahtevale takšen prevoz. Na podlagi te določbe
ne bo treba tranzitnega postopka zaključiti, ko bo blago zapustilo
carinsko območje in ga ponovno uvesti, ko se bo ponovno vneslo
na carinsko območje, ampak se bodo za celoten tranzit lahko
uporabili prvotno izdani in s strani carinskih organov potrjeni
dokumenti.
K 119 Členu
Vsebina prvega odstavka je le ponovitev splošnih pristojnosti
carinskih organov, ki so urejene v splošnem delu zakona, zato je
nepotrebna. Vsebina drugega odstavka 123. člena carinskega
zakona pa je, zaradi boljše sistematike zakona, prenešena v
dopolnjeni 125. člen.

Spremembe so redakcijske narave. Vsebina petega in šestega
odstavka 109. člena je prenešena v nov samostojen člen, kar je
z vidika ustrezne sistematike zakona primerneje
K m členu
V novem členu se ureja vsebina, ki je bila doslej opredeljena v
petem in šestem odstavku 109. člena. Gre za spremembo, ki je
primerna z vidika boljše sistematike zakona.

K 120. členu
Sprememba je redakcijske narave.

K1QG.dQW.Henu
Spremembe so redakcijske narave.

K121, (lenu
Dopolnitev 125. člena je povezana s črtanjem 123. člena
carinskega zakona. (Gl. 119. člen predloga zakona).

K 112. Členu
S spremembo drugega odstavka se zaradi izvajanja ukrepov
kmetijske politike omejuje možnost uporabe sistema zamenjave
za kmetijske proizvode, za katere se pobirajo posebne uvozne
dajatve. Sprememba predstavlja tudi dodatno uskladitev z
evropskim carinskim kodeksom.
Spremembe drugih odstavkov 117. člena so redakcijske narave.

K 122, Členu
Sprememba je redakcijske narave.
K 123, členu
Sprememba je redakcijske narave; izboljšuje sistematiko zakona.
K 124 členu
S spremembo 127. člena se precizira tekst točke (b); istočasno
pa usklajuje s spremembo 71. člena carinskega zakona, saj morata
biti določbi vsebinsko identični.

K 113. členu
Sprememba je redakcijske narave.
K 114. členu
Dopolnitev zakona z novim 118a. členom je pomembna z vidika
vodenja zaščitne politike, predvsem netarilne zaščitne politike.
Sprememba predstavlja nadaljnjo uskladitev z evropskim
carinskim kodeksom.

K125. členu
S spremembo prvega odstavka se približujemo formalnim
zahtevam evropskega carinskega kodeksa, vsebinsko pa se
urejuje izdajanje predhodnih soglasij vlade. Sprememba tretjega
odstavka je redakcijske narave; črtanje četrtega odstavka pa je
povezano z uvedbo 140c. člena.
i
■ I
K rgg, in 127. členu
Izdajanje dovoljenja za začetek dela s strani posebne
medresorske komisije je bilo v dosedanji zakonodaji urejeno zelo
nedorečeno. Zato to dovoljenje nadomeščamo z odločbo Carinske

Dopolnitev drugega odstavka 120. člena je redakcijske narave.
Pripomogla bo k jasnosti določbe. Novi drugi odstavek pa nudi
pravno podlago za izvajanje izvoznega postopka in predvsem
njegovih poenostavitev. Spremembi predstavljata dodatno
uskladitev z evropskim carinskim sistemom.
31. marec 1998
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kmetijske politike (137b. člen) ter glede drugačne uporabe blaga,
kot pa je tista določena v 137a. členu (137c. člen).
Vsebina 137d. člena je prenešena iz dosedanjega 136. člena.
Premestitev je potrebna zaradi boljše sistematike zakona.

uprave, ki mora prej, preden ustanovitevlj cone pridobi uporabno
dovoljenje v skladu z veljavnimi predpisi preveriti, ali so izpolnjeni
pogoji za izvajanje carinskega nadzora. Na ta način se
poenostavljajo administrativni postopki, ki jih je treba izpeljati pred
začetkom dela proste carinske cone; z določitvijo izrecnih rokov
pa se preprečuje kakršnokoli zavlačevanje pri obravnavanju
zahtevkov z izdafo odločb.

K137, denu
Sprememba je redakcijske narave.
K138, členu
Sprememba je redakcijske narave in povezana z boljšo
sistematiko zakona.

Z dopolnitvijo 130. člena in uvedbo novega 130a. člena se v
slovenski carinski sistem uvaja nov pojem "odprte proste carinske
cone". Gre za institut, ki ga tudi v evropsko carinsko zakonodajo
šele na novo uvajajo, omogoča pa olajšan nadzor nad ograjo
proste carinske cone. Zaradi manj strogega carinskega nadzora
v teh conah veljajo tudi nekoliko drugačna pravila poslovanja.
Izjeme so opredeljene v 130a. členu.
V 130b. in 130c. člen sta prenešeni nekoliko popravljeni vsebini
veljavnega 134. in 135. člena. Gre za spremembo, ki je potrebna
zaradi boljše sistematike zakona.

Doslej veljavna določba drugega odstavka 139. člena ni bila dovolj
natančna, predvsem ko je bilo treba obračunavati carinski dolg
za blago, ponovno vnešeno na carinsko območje. S spremembo
drugega odstavka in novim tretjim odstavkom se pravila
postavljajo natančneje.
K 140. členu
Blago, ki je predmet posebnih ukrepov kmetijske politike in se
zanj z vnosom v prosto carinsko cono uporabijo ukrepi, ki sicer
veljajo za izvoz blaga, mora biti v določenem roku izvoženo ali
zanj določena kakšna druga raba ali uporaba. Katera raba bo to,
bodo določili predpisi, ki urejajo uvajanje posebnih ukrepov
kmetijske politike. Carinski organi pa so dolžni zagotoviti, da se ti
predpisi spoštujejo tudi, ko gre za blago, vnešeno v proste carinske
cone (gl. 140a. člen).
Dokazilo o statusu blaga, ki se iznaša iz cone je pomembno
predvsem zaradi obračunavanja carinskega dolga in ugotavljanja,
kakšen status bo blago imelo po iznosu iz cone; bo to domače
blago ali carinsko blago, s katerim bo treba ravnati v skladu s
carinskimi predpisi? Novi 140b. člen določa, kakšne fikcije je
treba upoštevati, kadar ni mogoče ugotoviti, kakšen je carinski
status določenega blaga.

K 130. členu
Sprememba je redakcijske narave in povezana z boljšo
sistematiko zakona.
£131, Členu
Sprememba je redakcijske narave. Precizira možnosti uporabe
proste carinske cone.
K 132. členu
Spremembi prvega in drugega odstavka 133. člena carinskega
zakona sta redakcijske narave. Nov četrti odstavek pa je povezan
z uvedbo novega 140b. člena. Gre za to, da lahko uporabnik
cone, ki vnaša v cono blago zahteva od carinskega organa, da
mu le-ta izda potrdilo, ali je vnešeno blago domače ali carinsko. To
potrdilo nato lahko uporabi pri iznosu tega blaga iz cone. To bo še
posebej pomembno, če bo treba status blaga dokazovati zaradi
morebitnega obračuna uvoznih ali izvoznih dajatev.

K 141. členu
Ponovni izvoz kot carinsko dovoljena raba ali uporaba pride v
poštev vedno, kadar se iz carinskega območja iznaša blago, ki je
še pred odobritvijo ponovnega izvoza imelo status carinskega
blaga. Tak status pa ima vse blago, vnešeno na carinsko območje,
dokler ni sproščeno v prosti promet. Carinsko blago je lahko na
carinskem območju po vnosu predmet katerega od carinskihi
postopkov z ekonomskim učinkom in ostane carinsko blago.
Dopolnitev tretjega odstavka 141. člena pomeni, da se, v primeru,
če se postopek z ekonomskim učinkom zaključuje s ponovnim
izvozom blaga, obvezno vložiti carinska deklaracija, izpolnjena
enako kot pri izvoznem carinskem postopku. Doslej takšne
eksplicitne določbe nismo poznali, povezava pa je potrebna zaradi
potreb carinskega nadzora in ustreznega spremljanja statističnih
podatkov o zunanjetrgovinski menjavi.
V dosedanjem tekstu 141. člena carinskega zakona ni bilo jasno
predvideno, v katerih primerih carinski organi lahko zavrnejo
sprejem blaga, ki jim je prepuščeno v prosto razpolaganje ali
zavrnejo uničenje blaga. Kriterij, ki ga uvaja carinski zakon, ob
tem pa ne posega v morebitne omejitve, ki jih prinašajo drugi
predpisi (npr. okoljevarstveni predpisi), so stroški za proračun.
Sprememba je v skladu z evropskim carinskim kodeksom.

K 133. členu
Črtanje 134. in 135. člena je povezano z uvedbo 130b. in 130c.
člena; črtanje 136. člena pa z uvedbo 137d. člena. V vseh treh
primerih so spremembe potrebne zaradi izboljšanje sistematike
predpisa.
K 134. členu
Sprememba je redakcijske narave in povezana z boljšo
sistematiko zakona.
K 135, členu
Dopolnitev prvega odstavka natančneje opredeljuje obveznosti
uporabnikov cone do carinskih organov pred začetkom
opravljanja dejavnosti. Te obveznosti so bile že doslej podrobneje
razčlenjene v podzakonskih aktih.
Z novim sedmim odstavkom pa se uvaja možnost uvedbe
prepovedi ali omejitev določenih dejavnosti zaradi narave blaga.
Te prepoVbdi in omejitve se ne nanašajo na prekrške ali morebitna
kazniva dejanja uporabnikov cone, ampak so povezane izključno
z naravo blaga. Mednje lahko sodijo tudi prepovedi in omejitve, ki
jih je treba uveljaviti na podlagi posebnih predpisov (varstvo pravic
intelektualne lastnine, varstvo okolja ipd.)

K 142. členu
Uvedba novega dela zakona in nove določbe je povezana s
predlagano spremembo 28. in 29. člena carinskega zakona. Gre
za izboljšanje sistematike zakona in večjo preglednost določb.
Predlagana ureditev je v skladu z evropskimi carinskimi predpisi.
■MjTiarn' .
K 143. do 148. členu
Spremembe so redakcijske narave. Dopolnitev prvega odstavka
146. člena in 148. člena nudi pravno podlago za določitev primerov,
v katerih napake niso imele pomembnega vpliva na pravilnost

K 136- Čltfu
Nova določba 137a. člena pravzaprav ne predstavlja vsebinske
novosti, aibpak je prenešena iz veljavne uredbe o prostih carinskih
conah. Prenos določbe iz uredbe v zakon doprinaša k preglednosti
in popolnosti zakona. Določba je usklajena z evropskimi carinskimi
predpisi.
Že uveljavljene določbe dopolnjujemo z natančnejšimi opredelitvami glede uporabe blaga, ki je predmet posebnih ukrepov
poročevalec, št. 22
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K 155. členu
Sprememba 155. člena je redakcijske narave, povezana z uvedbo
novih 6a. do 6e. člena (gl. 8. člen predloga zakona).

začasna hrambo ali carinskega postopka oziroma primerov, ko
carinski dolg ni nastal. Namen obeh določb je, da se zagotovi
enotno izvajanje teh dveh členov in zagotovi udeležencem v
postopkih pred carinskimi organi zadostna pravna varnost.

K 156. členu
Spremembe so redakcijske narave.
Dopolnitev 156. člena z novim odstavkom je potrebna zaradi
celovite ureditve obračuna carinskega dolga v primeru izvoza po
preferencialnem režimu ■ 151d. člen carinskega zakona (gl. 151.
člen predloga zakona).

K 149. členu
S predlagano spremembo drugega odstavka se odpravlja
neustrezna ureditev plačevanja izvoznih dajatev. Le-te so
namenjene zaščiti oskrbe domačega trga z domačim blagom,
zate je smotrno da se plačujejo le pri izvozu blaga, ne pa tudi pri
drugih oblikah iznosa blaga iz carinskega območja.

K 157. členu
Sprememba je povezana s črtanjem 152. člena carinskega
zakona (gl. 152. člen predloga zakona). Ta sprememba doprinaša
k preglednosti zakona, saj se ne le prenaša 152. člen v novo
poglavje ampak se obstoječa določba dopolnjuje še z novimi,
nekatere so prenešene iž vejavne uredbe d instrumentih in
postopku zavarovanja plačila carinskega dolga, druge
predstavljajo nadaljnjo uskladitev z evropsko carinsko
zakonodajo.

Sprememba je redakcijske narave.
K151. členu
Novi 151a. do 151d. členi dopolnjujejo obstoječe določbe o
carinskem dolgu in s tem odpravljajo ugotovljene pomanjkljivosti
veljavnih določb. Veljavni zakon namreč ne ureja vprašanj o
nastanku carinskega dolga v,zvezi z blagom, katerega uvoz je
prepovedan ali omejen; ne rešuje vprašanj, kako se obračuna
carinski dolg, ki nastane zaradi kakšnih nepravilnosti, če bi bilo
vse v skladu s predpisi, pa bi bilo mogoče uveljavljati popolno ali
delno oprostitev plačila dajatev. Prav tako veljavni zakon ne daje
jasnega odgovora na vprašanje, kje carinski dolg nastane. S tem
je posledično povezano tudi vprašanje, kateri carinski organ je
pristojen ugotavljati nastanek carinskega dolga, izdati odločbo v
zvezi s tem ipd.
Prav tako veljavni predpisi ne vsebujejo določbe o nastanku
carinskega dolga v primeru preferencialnega izvoza blaga. Pravila
o preferencialnem poreklu vsebujejo t. im. določbo, o prepovedi
draw-back-a. To lahko pomeni, da tega postopka ni mogoče
odobriti že vnaprej, ali pa da je treba carino na uvožene materiale
brez porekla plačati prej preden je izdan dokument, ki omogoča
prelerencialni izvoz (EUR. 1 obrazec). Slednja rešitev je za
izvoznike ugodnejša, saj odloži plačilo dajatev do trenutka, ko je
blago pripravljeno za izvoz po preferencialnih pogojih. Takšno
rešitev uvaja tudi predlagani novi 151 d. člen.

K 158. čienu
S predlagano spremembo 158. člena se usklajuje rok za vložitev
zahtevka za povračilo preveč plačane carine ali odpustitev
carinskega dolga z roki, ki so predvideni za hrambo dokumentov.
Spremembe drugega, tretjega in devetega odstavka so
redakcijske narave. Uvedba novega enajstega odstavka pa
omogoča Vladi, da ukrepa v izrednih primerih, ko bi bilo primerno
da se plačana carina povrne oziroma plačilo odpusti. Izvedbena
uredba Evropske skupnosti (ki bo podlaga za pripravo ustreznega
slovenskega izvedbenega predpisa) med temi primeri navaja tudi
naslednje in določa tudi pogoje, ki morajo biti izpolnjeni:
• blago, ki je bilo ob uvozu oproščeno plačila carine je ukradeno,
vendar kasneje najdeno in njegov carinski status medtem r.i bil
spremenjen;
• blago se vrne pošiljatelju v okviru postopka začasnega izvoza
na popravilo z namenom, da odpravi napake, vendar ta sklene,
da bo blago obdržal, ker napake ne more odpraviti;
•pred začetkom uporabe določenega blaga je sodišče
prepovedalo njegovo uporabo, zato se blago vrne v tujino ali je
uničeno pod carinskim nadzorom;
• blago je bilo neuporabno za prejemnika zaradi dejanske napake
v njegovem naročilu, zato se vrne pošiljatelju ipd. .
Življenjskih situacij, vkaterih bi se ta določba lahko uporabila je
veliko in nujno je, da se zagotovi določena fleksibilnost pri njenem
izvajanju, zato predlagamo, da se teh primerov ne navaja v zakonu
ampak se z zakonom le pooblasti Vlado, da uredi te primere v
ustreznem podzakonskem aktu.

K152, členu
Določbe o zavarovanju carinskega dolga se prenašajo v novo
1a. poglavje. Ta sprememba doprinaša k preglednosti zakona,
saj se ne le prenaša 152. člen v novo poglavje, ampak se obstoječa
določba dopolnjuje še z novimi, nekatere so prenešene iz vejavne
uredbe o instrumentih in postopku zavarovanja plačila carinskega
dolga, druge predstavljajo nadaljnjo, uskladitev z evropsko
carinsko zakonodajo.

K 159. členu
Z novim 164a. členom se uvaja nova carinska oprostitev, ki
oprošča plačila carine, ribe in druge morske sadeže, ki jih izven
slovenskega teritorialnega morja ulovijo slovenski ribiči (zasebniki
in ribiška podjetja). Oprostitev velja le za ulov, ki ga pripeljejo na
slovensko carinsko območje ribiči in je ta Ulov rezultat njihovega
ribolova. Ne velja pa ta oprostitev za ribe'in druge morske sadeže,
ki bi Jih kupili od tujih ribičev ali bi jih uvažale na carinsko območje
druge osebe, razen slovenskih ribičev.

K 153. členu
Spremembe veljavnega 153. člena ponujajo zakonsko podlago
za poenostavljeni obračun carinskih dajatev. Tudi uvedba novega
šestega in sedmega odstavka predstavlja uskladitev z evropsko
carinsko zakonodajo. Ne glede na to, kdo je v skladu s carinskimi
predpisi carinski dolžnik, lahko carinski dolg za njegov račun
poravna tudi tretja oseba. Sedmi odstavek pa uvaja možnost, da
se carinski dolg ne obračuna, če ne dosega določenega zneska.
Podobno določbo na področju obračunavanja zamudnih obresti
in naknadnih obračunov ter povračil preveč plačanih dajatev smo
poznali že doslej. Gre torej za izpeljavo načela ekonomičnosti tudi
pri obračunavanju zneskov carinskega dolga.

K160, členu
Sprememba pomeni uskladitev z evropsko carinsko zakonodajo.
Omogoča, da se domače blago vrne na carinsko območje v treh
In ne v dveh letih po dejanskem izvozu. Prav tako tudi dovoljuje
carinskemu organu, da v izjemnih primerih odobri oprostitev plačila
carine tudi po preteku triletnega roka.
e
Sprememba četrtega odstavka je redakcijske narave.

K 154. členu
Spremembe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 154.
člena so redakcijske narave. Sprememba petega odstavka pa
pomeni večjo transparentnost predpisa in večjo zaščito carinskega
dolžnika, saj carinski dolg ne more biti naknadno obračunan, če
je napaka storil carinski organ, dolžnik pa je ravnal z vso potrebno
skrbnostjo.
31. marec 1998

K161, členu
Tudi deklarant ali njegov zastopnik sta lahko v dejanski zmoti' (ali
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potrebe svojega gospodinjstva ali za darila. Ta določba tudi
izključuje uporabo 172.člena (mandatni postopek), ki se pri
določenem blagu ne bi mogel uporabljati. Enaka določba bi morala
obstajati tudi v zvezi z iznosom blaga, vendar za to ni podlage v
materialnih določbah. Gre za iznos kulturnih spomenikov,
prepovedi iznosa določenih drugih vrst blaga npr. samoniklih gliv,
komercialnega blaga po fizičnih osebah itd.
Kot za pravne osebš naj velja tudi za fizične osebe, da
prekoračitev roka začasnega uvoza ali opustitev zahteve za
izvedbo drugega carinskega postopka, pomeni carinski prekršek.

se nanju sklicujeta v postopku) in zato nista odgovorna za
prekršek, če jima npr. voznik blaga izroči napačno fakturo, čeprav
on sam ve, da je na prevoznem sredstvu več blaga. Taka oseba
mora biti zato samostojno in neposredno odgovorna za storitev
carinskega prekrška ne pa le skozi institut udeležbe, kar omogoča
sprememba 8. točke 168. člena.
Nova 8a. točka naj bi prisilila deklaranta ali njegovega zastopnika
v pravilno navedbo vrste blaga, kar bi omogočilo hitro preverjanje
točnosti in pravilnosti sprejete deklaracije tudi brez pregleda blaga,
zlasti glede razvrstitve blaga po nomenklaturi carinske tarife (25.
člen Pravilnika o uporabi listin v carinskem postopku in 11. člen
Uredbe o poenostavitvah carinskih deklaracij). Prav tako
omogoča naknadno preverjanje carinske deklaracije (62. člen
carinskega zakona) po prepustitvi blaga. Deluje preventivno na
deklarante oz. njihove zastopnike, da vrsto blaga deklarirajo v
skladu s carinskim predpisi. Zelo razširjena praksa deklarantov
namreč je, da se vpolje31. vpišejo pomanjkljivi podatki o blagu, ki
pa sami po sebi niso nepravilni, vpelje 33. pa se vpiše tista tarifna
oznaka, kjer je predpisana nižja stopnja carine.
Sprememba 9. točke bi omogočila kaznovanje vsakega, tudi npr.:
deklaranta, pošiljatelja ali prevoznika, če predloži dokumente
carinskemu organu, tudi kadar to stori preko zastopnika. Besede
"bi lahko povzročilo" je treba dodati zato, ker napačno navedeni
določeni podatki npr. v tranzitni deklaraciji ne povzročijo manjšega
plačila carine, ker se s tranzitno deklaracijo carinske dajatve ne
obračunajo, bi jih pa lahko povzročili, če npr. blago ni predloženo
namembni oziroma izhodni carinarnici ampak je bilo na carinskem
območju dano v promet.
Sedaj v 10. točki 168. člena ni eksplicitno vsebovana izvozna
carinska deklaracija kot listina. S spremembo se ta pomanjkljivost
odpravlja, vključujejo pa se tudi primeri, ko se fiktivno razdolžuje
uvoz blaga in podobno.
S spremembo 12. točke se poleg nedovoljene uporabe carinskega
blaga kot domačega blaga sankcionira tudi nepredložitev
carinskega blaga carinskemu organu.
Sprememba 13. točke je redakcijske narave.

K 164. čienu
Popravek 171.člena carinskega zakona je potreben zaradi tega,
ker po sedanji fomiulaciji izhaja, da se pravna oseba lahko kaznuje
s kaznijo, ki je predpisana za fizično osebo in obratno.
K 165. členu
Sprememba 172. člena predstavlja uskladitev z določbami zakona
o prekrških.
Razlog, da se predmeti prekrška iz 8. in 9. točke 168.člena in
2. točke 170.člena ne odvzamejo na podlagi samega zakona je v
tem, da je dosedanja praksa uporabe takšnega določila pokazala,
da v večini primerov izrekanje obveznega varstvenega ukrepa
odvzema ni utemeljeno.
Nov drugi odstavek 173.člena pomeni uzakonitev možnosti, ki jo
daje drugi odstavek 37.člena zakona o prekrških, ki določa, da
lahko zakon določi obvezen odvzem predmetov prekrška. V
praksi se je pokazalo, da v primeru, če varstveni ukrep odvzema
predmetov ni obvezen, ker predmet ni last storilca prekrška,
praktično ne omogoča izreka varstvenega ukrepa odvzema
takšnega blaga, ker je nemogoče dokazati pogoje, ki jih postavlja
drugi odstavek 37.člena zakona o prekrških in to storilci prekrška
po pravilu tudi izkoriščajo. Pogoji za odvzem predmetov prekrška
po drugem odstavku 37. člena zakona o prekrških niso prilagojeni
potrebam, kijih srečujemo v carinskih postopkih, zlasti ne dejstvu,
da gre pri teh postopkih za materialno korist, ki ima temelj v
izogibanju plačila carinskega dolga.

Popravek 5. in 9. točke 169. člena je nujen, da bi se onemogočile
zlorabe na način, ko naprimer nekdo priredi prevozno sredstvo
ali jeklenico tako, da je mogoč dostop do carinskega blaga brez
odstranitve carinske zalivke. Praksa instančnih sodišč kaže, da
je obstoječe pravno sankcioniranje poškodovanja carinskih
znakov pomanjkljivo, ker prepovedana posledica ni dovolj
natančno opisana.
Predlagani spremembi 11. in 15. točke sta redakcijske narave,
vendar je formulacije treba popraviti, ker je sedanji tekst preveč
dvoumen.

K 167. členu
Iz sedanje formulacije 174. člena ni jasno ali je odvzem prevoznih
sredstev obvezen ali fakultativen. Odvzem prevoznega sredstva
naj bo predpisan le za najtežje carinske prekrške pod pogoji, ki jih
določata prvi in drugi odstavek.
K 168. členu
Ta določba naj bi z odvzemom blaga sankcionirala primere, ko
storilec prekrška ni ugotovljen, dosegljiv (ker je na begu ali v
tujini) ali ni kriv, čeprav je objektivno očitnopda je šlo za poskus
nezakonitega vnosa blaga na carinsko območje. Pogosti so primeri
tako imenovanih viškov blaga na prevoznih sredstvih ali skritega
blaga, ko šoferju ali deklarantu ni možno dokazati, da je vedel za
to blago, ki ni bilo deklarirano. Po veljavnih predpisih takega blaga
ni možno odvzeti z uporabo instituta varstvenega ukrepa
odvzema predmeta po določilih zakona o prekrških (168.člen).

K 163. členu
Pri carinskem prekršku nedeklariranja blaga pri fizičnih osebah
prihaja do nepokritega področja med sedaj predvidenim carinskim
prekrškom (5. točka 170. člena) in kaznivim dejanjem po 255.členu
kazenskega zakonika, ki za kaznivo dejanje tihotapstva določa,
da se mora storilec phrtoma ukvarjati s takimi dejanji, da se mora
izogibati ukrepom carinskega nadzora in da gre za veliko
premoženjsko vrednost, kar po 126.členu istega zakonika pomeni
50 povprečnih čistih plač v gospodarstvu ( 60.000 DEM). Za
kaznivo dejanje je predviden obvezen odvezem blaga in denarna
kazen ali kazen zapora do treh let. Če kakšen od elementov
kaznivega dejanja manjka, so podani le znaki carinskega prekrška,
za katerega znaša maksimalna kazen, določena za fizično osebo,
le 450.000 SIT. Odvzem blaga kot obvezen ukrep ni predviden
niti takrat, ko gre za komercialno blago. Obstoj dveh carinskih
prekrškov kot kršitev 32. in 34.člena carinskega zakona bi
omogočila strožje obravnavanje tistih dejanj, ki so storjena z
blagom, ki ima komercialni karakter ali so zanj pri uvozu predpisane
posebne formalnosti, omejitve ali prepovedi in milejšo
obravnavanje, kadar gre za predmete za lastne potrebe ali za
poročevalec, št. 22

K 169. členu
Z novo določbo 175a. člena se urejajo primeri, ko predmet
prekrška predstavlja osebi zaradi različnih razlogov vrednost, ki
je večja od komercialne vrednosti takšnega blaga.
Drugi odstavek pa določa pravico in pogoje za vrnitev zaseženih
predmetov prekrška, hkrati pa opozorja druge državne organe,
da carinskega biaga ne smejo izročiti enostavno v prost promet,
kar je sedaj običajna praksa.
Določba ureja redakcijske popravke in je povezana s predlaganimi
spremembami k 3. členu carinskega zakona.
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da velikih vsebinskih sprememb tudi podzakonski akti ne bodo
prinesli; popraviti pa je treba posamezne dikcije in prilagoditi
podzakonske akte v tistih delih, kjer predvidevamo vsebinske
novosti s spremenjenim zakonom. Zaradi zagotovitve ustreznega
časa za prilagoditev poslovanja podjetij načrtujemo, da bodo
podzakonski akti pripravljeni in objavljeni v Uradnem listu vsaj en
mesec pred začetkom njihove uporabe.

K 171 členu
Gre za določbo, ki naj uredi prehod na preverjanje ali osebe, ki se
ukvarjajo s posli posredovanja v carinskih postopkih izpolnjujejo
minimalne pogoje ali ne. Daljše prehodno obdobje je potrebno
predvsem zaradi ustrezne priprave na preverjanje strokovnega
znanja.
K 172. členu
Določba je povezana s predlaganim črtanjem 88. člena carinskega
zakona. Tudi iz te prehodne določbe je razvidno, da se
specializirana skladišča ne ukinjajo, ampak poslujejo naprej kot
carinska skladišča v skladu z veljavnimi predpisi.

K 175. členu
U doslej veljavnem zakonu je bila vsebinsko identična določba
vključena v 28. člen zakona. Ker predvidevamo, da bo v kratkem
v zakonodajni postopek predložen tudi novi zakon o carinski
službi, kamor po vsebini določba sodi, predlagamo, da se določba
črta iz sistemskega dela zakona. Da pa bi preprečili nastanek
pravne praznine, če spremembe in dopolnitve carinskega zakona
in novi zakon o carinski službi ne bosta začela veljati istočasno,
pa predlagamo, da se določba ohrani v prehodnih in končnih
določbah tega zakona.

K 173. členu
Tuji carinski predpisi raznim mednarodnim in meddržavnim
organizacijam, ki nimajo priznanega diplomatskega statusa, ne
nudijo posebnih ugodnosti na področju začasnega uvoza opreme.
Zanje veljajo splošna pravila za začasni uvoz oziroma sprostitev
blaga v prosti promet. V Sloveniji smo te ugodnosti ohranili še iz
prejšnje carinske zakonodaje. Zaradi postopnega prilagajanja tujim
carinskim zakonodajam se tako določba, ki omogoča tem
subjektom uveljavljanje popolna oprostitve plačila carine pri
začasnem uvozu opreme črta iz sistemskega dela zakona (doslej
v 108. členu carinskega zakona) in prenaša med prehodne in
končne določbe. Tako bodo ti subjekti lahko uživali ugodnosti pri
začasnem uvozu še tri leta po uveljavitvi zakona (predvidoma do
leta 2002), po tem letu pa bo tudi v Sloveniji zanje začel veljati
splošni režim začasnega uvoza.

K176. členu
Zaradi številnih sprememb zakona menimo, da bi bilo koristno,
da se izdela in uradno objavi prečiščeno besedilo carinskega
zaj<ona. Prečiščen tekst zakona je nujen pripomoček za
vsakodnevno delo tako carinskih organov kot carinskih
deklarantov, zavezancev in imetnikov različnih dovoljenj.
K 177. členu
Običajno se spremembe carinske zakonodaje uveljavljajo na
začetku poslovnega leta. Datum začetka uporabe spremenjenega
zakona, 1. januar 1999 pride vpoštevle, če bodo vse tri obravnave
zakona opravljene pravočasno, da se zagotovi ustrezno prehodno
obodbje v katerem bodo objavljeni tudi spremenjeni podzakonski
akti in zagotovljen čas za prilagoditev spremembam predpisov.

K 174. členu
Zaradi preglednosti podzakonskih aktov, ki jih je treba spremeniti
zaradi predlaganih sprememb carinskega zakona bodo vsi
obstoječi podzakonski akti nadomeščeni z novimi. Predvidevamo,
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10. izraz "carinska deklaracija" pomeni vlogo, s katero oseba v
predpisani obliki in na predpisan način zahteva izvedbo
določenega carinskega postopka;
11. izraz "carinski dej<larant" pomeni osebo, ki vloži carinsko
deklaracijo v svojem imenu ali v imenu druge osebe pri
carinskem organu, na podlagi katere se izvede carinski
postopek;
12. izraz "predložitev blaga" pomeni obvestilo carinskemu organu,
ki se opravi na predpisan način, da je blago prispelo k
carinskemu organu oziroma na kraj, ki ga je carinski organ
določil;
13. izraz "prepustitev blaga" pomeni dejanje, s katerim carinski
organ dovoli uporabo blaga v zahtevanem carinskem
postopku,
14 izraz "upravičenec" pomeni osebo, ki ji je priznana katera od
ugodnosti v skladu s tem zakonom;
15. izraz "carinski zavezanec" pomeni osebo v imenu katere je
bila carinska deklaracija vložena ali osebo na katero so bile
prenešene pravice in obveznosti prVe osebe v zvezi z
določenim carinskim postopkom;
16. izraz "proizvodne Operacije" pomeni:
a. obdelavo blaga, vključilo z montažo, sestavljanjem in
pritrjevanjem blaga na drugo blago;
b. predelavo blaga;
c. popravilo blaga, vključno z montažo, .obnavljanjem in
usposabljanjem blaga;
d. uporabo določenega blaga, ki ni vdelano v. pridobljene
proizvode, vendar omogoča proizvodnjo tega blaga in se
popolnoma ali delno porabi v tem proizvodnem procesu.
17. izraz "pridobljeni proizvodi" pomeni vse proizvode, ki so
rezultat proizvodnih operacij iz prejšnje točke;
18. izraz "enakovredno blago" pomeni domače proizvode, ki se
uporabijo namesto uvoženih za proizvodnjo pridobljenih
proizvodov;
;
19. izraz "normativ" pomeni količino ali odstotek pridobljenega
proizvoda, ki se proizvede iz določene količine uvoženega
blaga.

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
i
1. člen
(vsebina zakona)
Carinski zakon ureja pravice in obveznosti udeležencev v
carinskem postopku ter pooblastila carinskih organov v zvezi s
prometom blaga med carinskim območjem Republike Slovenije in
tujimi carinskimi območji.
3. člen
(definicije)
(1) Za uporabo tega zakona in predpisov, izdanih na njegovi
podlagi imajo naslednji izrazi naslednji pomen:
1. izraz "carinski organ" pomeni carinarnico ali njeno
organizacijsko enoto, ki je v skladu z zakonom o carinski
službi (Uradni list RS, št. 1/91-1, 58/93 in 65/93) pristojna za
vodenje carinskega postopka in postopka za ugotavljanje
odgovornosti in kaznovanje za carinske prekrške na prvi
stopnji;
^
2. izraz "carinski dolg" pomeni obveznost osebe iz 5. točke •
tega člena, da plača v skladu z zakonom obračunan znesek
uvoznih dajatev (carinski dolg ob uvozu) oziroma izvoznih
dajatev (carinski dolg pri izvozu);
3. izraz "uvozne dajatve" pomeni:
carino in druge dajatve z enakim učinkom, ki se plačujejo ob
uvozu,
- posebne dajatve, ki se plačujejo pri uvozu kmetijskih
proizvodov in živil v skladu s posebnim zakonom;
4. izraz "izvozne dajatve" pomeni:
carino in druge dajatve z enakim učinkom, ki se plačujejo ob
izvozu,
- posebne dajatve, ki se plačujejo pri izvozu kmetijskih
proizvodov in živil v skladu s posebnim zakonom;
5. izraz "carinski dolžnik" pomeni osebo, ki je odgovorna za
plačilo carinskega dolga;
6. Izraz "carinski nadzor" pomeni ukrepe carinskih organov, s
katerimi se preprečuje neupravičeno ravnanje s carinskim
blagom in zavaruje njegova istovetnost, dokler ni blago
sproščeno v prost promet kakor tudi zagotavlja spoštovanje
drugih predpisov v zvezi s carinskim blagom;
7. izraz "carinska kontrola" pomeni izvajanje specifičnih ukrepov,
kot npr. pregled in preiskava blaga, prevoznih in prenosnih
sredstev, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti
dokumentov, preverjanje obstoja, verodostojnosti in točnosti
poslovnih knjig in drugih evidenc, pregled prtljage in stvari, ki
jih potniki nosijo s seboj in izvajanje uradnih preiskav z
namenom, da se zagotovi pravilna uporaba carinskih
predpisov in drugih določb glede blaga, ki je predmet
carinskega nadzora;
8. izraz "carinsko dovoljena uporaba, oziroma raba blaga"
pomeni:
a. predložitev blaga v carinski postopek,
b. vnos blaga v prosto carinsko cono,
c. ponoven izvoz blaga iz carinskega območja,
d. uničenje blaga pod carinskim nadzorom,
e. prepustitev blaga carinskim organom v prosto razpolaganje;
9. izraz ^carinski postopek" pomeni:
a. sprostitev blaga v prost promet,
b. carinsko skladiščenje,,
c. uvoz blaga za proizvodnjo za izvoz,
d. predelava pod carinskim nadzorom,
e. začasni uvoz,
f. začasni izvoz na oplemenitenje,
g. carinski postopek za izvoz blaga,
h. tranzitni postopek;
poročevalec, št. 22

4. člen
(carinsko blago)
(1) Carinsko blago v smislu tega zakona so:
- vse stvari, ki se uvažajo na carinsko območje in niso bile
sproščene v prost promet,
- vse stvari, za katere se vloži carinska deklaracija za izvoz iz
carinskega območja.
Vse ostalo blago je domače blago.
(2)Ne glede na prejšnji odstavek se za carinsko blago ne štejejo:
1. javne listine,
2. pisemske pošiljke, ki ne vsebujejo carinskega blaga in druge
poštne pošiljke, ki vsebujejo knjige,
3. trgovska korespondenca, poslovne knjige, blagovna, pravna
. in finančna dokumentacija,
4. efektivni denar, čeki, menice, delnice in drugi vrednostni papirji,
ki se uporabljajo kot plačilno sredstvo.
5. člen
(uporaba mednarodnih pogodb)
Določbe tega zakona se ne uporabljajo pri plačevanju carine za
uvoženo blago ali vodenje carinskih postopkov, če je plačevanje
carine ali vodenje carinskih postopkov blaga drugače urejeno z
mednarodno pogodbo, ki jo je Slovenija uveljavila v skladu z
zakonom.
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carine oziroma mu je bila carinska stopnja znižana zaradi
namena za katerega se je uvozilo;
(c) je bil kateri drug carinski postopek v zvezi blagom zaključen;
(d) je bilo blago, vnešeno v prosto carinsko cono ali iznešeno iz
nje.

6. člen
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
(1) Če s tem zakonom ni drugače določeno, vodi carinski organ
carinski postopek v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek.

11. člen
(plačilo drugih uvoznih in izvoznih dajatev)

(2) Če carinski organ v carinskem postopku v celoti ugodi
zahtevku, se odločba lahko izda v obliki uradnega zaznamka
na vlogi.

(1) Druge uvozne dajatve, ki jih določajo posebni predpisi, se
plačujejo v skladu s predpisi, ki veljajo za plačevanje carine,
če ni s posebnimi predpisi drugače določeno.

(3) Zoper odločbo, ki jo izda carinski organ v upravnem postopku,
je mogoča pritožba na Carinsko upravo Republike Slovenije.
7. člen
(potrdilo o uvrstitvi blaga v nomenklaturo carinske
tarife)

(2) Izvozne dajatve se plačujejo v skladu s predpisi, ki določajo
te dajatve. Če ti predpisi nimajo določb o plačevanju dajatev,
se primerno uporabljajo predpisi, ki veljajo za plačevanje
carine.

(1) Carinska uprava Republike Slovenije izdaja potrdila o uvrstitvi
blaga v carinsko tarifo na podlagi pisne zahteve.

12. člen
(osnovno pravilo o poreklu blaga)

(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka je zavezujoče za carinske
organe samo glede razvrstitve blaga v nomenklaturo carinske
tarife v carinskem postopku, ki ga vodijo z imetnikom potrdila.
Potrdilo je zavezujoče le za blago, za katero se carinski
postopek začne po dnevu izdaje potrdila o uvrstitvi blaga v
carinsko tarifo.

(1) Kadar je plačilo uvoznih dajatev ali določitev carinske stopnje
odvisno od porekla blaga, ki je zavezano plačilu uvoznih
dajatev, se poreklo blaga ugotavlja v skladu s tem zakonom,
če ni z drugim predpisom ali mednarodno pogodbo določeno
drugače.

(3) Imetnik potrdila mora dokazati, da blago, ki ga deklarira v
vseh elementih ustreza blagu, ki je opisano v potrdilu.

(2) Kot blago s poreklom iz določene države se šteje:
1. v tej državi v celoti pridobljeno ali proizvedeno blago ali
2. v tej državi zadosti predelano blago.

(4) Potrdilo iz prvega odstavka je veljavno eno leto od dneva
izdaje, razen če je ugotovljeno, da je potrdilo nično, ker temelji
na netočni ali nepopolni informaciji vložnika zahtevka za izdajo
potrdila.

(3) Šteje se, da je blago zadosti predelano v določeni državi, če je
bila tam izvršena zadnja bistvena ekonomsko upravičena
predelava oziroma obdelava, pri čemer predelava ali obdelava
pomeni pridobitev novega blaga oziroma njegovega bistvenega
elementa.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek potrdilo preneha veljati, ko:
(a) zaradi spremembe predpisov potrdilo ni več v skladu z
veljavno zakonodajo;
(b) potrdilo ni več v skladu z uradnimi tolmačenji carinske
nomenklature zaradi njene spremembe ali spremembe
mednarodnih predpisov, na katerih temelji carinska
nomenklatura. V tem primeru potrdilo preneha veljati naslednji
dan po uradni objavi spremembe;
(c) je imetnik potrdifa obveščen o preklicu, spremembi ali umiku
potrdila.

(4) Vlada določi kriterije za ugotavljanje in način dokazovanja
porekla blaga.
18. člen
(druga pomožna pravila za ugotavljanje carinske
vrednosti)
(1) Če carinske vrednosti za uvoženo blago ni mogoče ugotoviti
na podlagi 16. in 17. člena tega zakona, je treba ravnati takole:

(6) Potrdilo iz prvega odstavka tega člena se lahko uporablja le
za določitev višine uvoznih ali izvoznih dajatev ter določitev
višine izvoznih spodbud ali drugih povračil, povezanih z
vodenjem kmetijske politike.

1. če se uvoženo blago oziroma enako ali podobno uvoženo
blago prodaja v Sloveniji v enakem stanju, kot je bilo uvoženo,
se carinska vrednost za uvoženo blago ugotovi na podlagi
cene za mersko enoto, po kateri se uvoženo blago oziroma
enako ali podobno uvoženo blago prodaja v takem stanju
osebam, ki niso vzajemno povezane z osebami, od katerih
kupujejo to blago, v največji skupni količini v istem ali približno
istem času, ko se uvaža blago, ki se carini, pod pogojem, da
se ta cena zmanjša za znesek:
- običajnih provizij, stroškov prometa in drugega dobička v
zvezi s prodajo enakega ali podobnega blaga, uvoženega v
Slovenijo;
carine in uvoznih davščin ter drugih davščin in taks, ki se
zaračunavajo pri prodaji blaga v Sloveniji.
ti
Če se uvoženo blago oziroma enako ali podobno blago ne
prodaja v Sloveniji v enakem stanju kot je bilo uvaženo in če
to zahteva carinski zavezanec, se carinska vrednost za
uvoženo blago ugotovi na podlagi cen za mersko enoto, po
kateri se uvozno blago po oplemenitenju prodaja v največji
skupni količini osebam v Sloveniji, ki niso povezane z osebami,
od katerih kupujejo to blago, pogoj pa je, da se ta cena zmanjša

(7) Minister, pristojen za finance predpiše način izdaje in
prenehanja veljavnosti potrdil iz prvega odstavka tega člena,
pogoje in način njihove uporabe ter nadomestila za izdajanje
potrdil iz prvega odstavka tega1 člena.
9. člen
(hramba dokumentov, potrebnih v carinskem
postopku)
Osebe so dolžne dokumente iz prejšnjega člena hraniti zaradi
izvajanja carinske kontrole tri leta od dneva, ko:
' «1 °i (a) je bila sprejeta deklaracija za sprostitev blaga v prost promet
oziroma deklaracija za izvoz blaga, vendar le, če ne gre za
primere opredeljene v alinei (b) tega člena;
(b) je pretekel rok carinskega nadzora (67. člen) v primeru uvoza
blaga, ki je bilo ob sprostitvi v prost promet oproščeno plačila
31. marec 1998
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jih kupec plača neposredno ali posredno, če je prodaja
pogojena s takšnim plačevanjem;
9. del zneska, dosežen z nadaljnjo prodajo, odstopom ali
uporabo uvoženega blaga, ki se neposredno ali posredno
plača prodajalcu;
10. sorazmerni del vrednosti storitev, opravljenih v tujini, ki jih
kupec posebej plača in so potrebne za proizvodnjo blaga, ki
se uvaža. Vrednost storitev ne obsega stroškov raziskav,
opravljenih v tujini.

za znesek vrednosti oplemenitenja in za stroške iz prvega
odstavka te točke;
2. če carinske vrednosti ni mogoče ugotoviti po prejšnji točki,
se ugotovi na podlagi obračunane vrednosti, ki ustreza
znesku:
vrednosti materiala in stroškov, nastalih pri proizvodnji
uvoženega blaga;
dobička, ki ga pri uvozu v Slovenijo običajno dosežejo
proizvajalci enakega ali podobnega blaga iz države izvoza,
kot je blago, ki se carini, in stroškov, ki jih imajo pri takem
uvozu;
stroškov in drugih izdatkov iz 20. člena tega zakona.

(2) Ne glede na 8. točko prejšnjega odstavka se nadomestila in
stroški ne vštevajo v carinsko vrednost, če se blago uvaža s
pravico do reprodukcije.

(2) Na zahtevo carinskega zavezanca se lahko spremeni vrstni
red uporabe 1. in 2. točke prejšnjega odstavka.

21. člen
(upoštevanje doplačil, posebnih plačil ipd.)

19. člen
(ugotavljanje carinske vrednosti na drugo ustrezen
način in omejitve pri tem)

(1) Če se uvaža blago, za katero je dogovorjena obveznost iz 8.
do 10. točke prejšnjega člena, mora carinski zavezanec to
označiti v carinski deklaraciji.

(1) Če se carinska vrednost za uvoženo blago ne more ugotoviti
na podlagi 16., 17. in 18. člena tega zakona, se ugotovi na
drugačen ustrezen način v skladu z zakonom na podlagi
podatkov, ki so na razpolago.

(2) Carinski zavezanec mora naknadno prijaviti pristojnemu
carinskemu organu prodajo, odstop ali uporabo uvoženega
blaga, iz katere izhaja obveznost doplačila določenega
zneska prodajalcu, najpozneje v 30 dneh od dneva, ko
nastane takšna obveznost.

(2) Carinske vrednosti iz prejšnjega odstavka ni mogoče
ugotavljati na podlagi:
1. prodajne cene blaga proizvedenega na carinskem območju
Slovenije;
2. postopka, po katerem je mogoče za carinsko vrednost
uporabiti višjo od dveh alternativnih vrednosti;
3. prodajne cene blaga na domačem trgu države izvoznice;
4. stroškov proizvodnje, razen tistih, ki so kot stroški določeni v
skladu s prvo alineo 2. točke prvega odstavka 18. člena tega
zakona;
5. cene blaga za izvoz v druge države;
6. najnižjih carinskih vrednosti ali
7. poljubnih ali fiktivnih vrednosti.

(3) Na podlagi vložene prijave izda carinski organ odločbo, s
katero obračuna carino in druge uvozne davščine, ki jih mora
carinski zavezanec plačati.
23. člen
(upoštevanje fakturne vrednosti, valuta)
(1) Za carinsko vrednost se vzame vrednost blaga, ki je
navedena v prodajalčevi fakturi, če ta vrednost ustreza
določbam tega zakona, ki se nanašajo na dogovorjeno ceno.
(2) Carinski organ sme v carinskem postopku zahtevati od
deklaranta vse podatke, ki so potrebni za ugotavljanje
carinske vrednosti po 16. do 20. člgnu tega zakona.

20. člen
(stroški In izdatki, ki se vštevajo v carinsko vrednost)

(3) Če je v fakturi navedena vrednost blaga izražena v tuji valuti,
se valuta preračuna v domačo valuto, po tečaju, ki v skladu
z zakonom, ki ureja devizno poslovanje, velja na dan nastanka
obveznosti plačila carine.

(1) Pri ugotavljanju carinske vrednosti v skladu s 16. členom tega
zakona se v carinsko vrednost prištejejo naslednji stroški in
izdatki, če le-ti še niso zajeti v dejansko plačani ali plačljivi
ceni:
1. provizije posrednikov in druge provizije, razen nakupnih
provizij;
2. stroški posebne embalaže, ki jo je mogoče obravnavati kot
del blaga;
3. stroški embalaže in sicer stroški za material in delo;
4. naslednji stroški prevoza do mesta vnosa na carinsko
območje:
(a) stroški prevoza in zavarovalnine za uvoženo blago in
(b) stroški skladiščenja ter stroški obdelave, ki so nastali med
prevozom uvoženega blaga;
5. sorazmerni del vrednosti surovin, reprodukcijskega materiala
in delov za vdelavo, kupljenih v tujini, ki jih je kupec zagotovil
brezplačno ali po znižani ceni in so bili uporabljeni pri proizvodnji
uvoženega blaga;
6. sorazmerni del vrednosti drugega blaga, ki ga je kupec
zagotovil brezplačno ali po znižani ceni in je bilo uporabljeno
pri proizvodnji uvoženega blaga;
7. sorazmerni del vrednosti orodja, kalupov, matric in podobnih
proizvodov, ki jih je kupec zagotovil brezplačno ali po znižani
ceni in so bili uporabljeni pri proizvodnji uvoženega blaga;
8. nadomestila in stroški v zvezi s pravicami do uporabe patentov,
modelov, znakov ali tuje tovarniške ali trgovske znamke, ki
poročevalec, št. 22

(4) Če faktura iz opravičenih vzrokov ni predložena oziroma če
je carinski organ glede na okoliščine uvoza mnenja, da
vrednost blaga, ki je navedena v fakturi, ne ustreza določbam
tega zakona o dogovorjeni ceni, ugotovi carinsko vrednost v
skladu s 16. do 19. členom tega zakona.
(5) Na zahtevo carinskega zavezanca izda carinski organ pisno
obvestilo o višini carinske vrednosti in o načinu njenega
ugotavljanja.
24. člen
(finančni stroški)
Obresti za kredite in stroški za zagotovitev denarnih sredstev v
tujini (finančni stroški), ki se nanašajo na plačilo uvoženega blaga,
se ne vštevajo v carinsko vrednost, če je finančni sporazum
sestavljen pisno, pod naslednjima pogojema:
1. če so obresti ločene od dejansko plačane cene ali cene, ki jo
je treba plačati za blago, kupljeno za uvoz v Slovenijo; ali
2. če so obresti vsebovane v ceni, kupec pa lahko dokaže, da
je plačana cena ali cena, ki jo je treba plačati, približno enaka
dejansko plačani ceni za istovrstno ali podobno blago, kupljeno
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preko tega carinskega mejnega prehoda, kadrovske
zmožnosti in uskladitev z delovnim časom mejnih služb
sosednje države. Pri določitvi delovnega časa na carinskih
mejnih prehodih, kjer so poleg carinske še druge inšpekcijske
službe, se upoštevajo tudi delovni časi teh služb.

brez finančnega sporazuma, in da je obrestna mera v okviru
mer za takšne transakcije v državi, v kateri je zagotovljen
kredit.
25. člen
(upoštevanje popustov, znižanj cen)

(5) Direktor Carinske uprave Republike Slovenije da soglasje za
gradnjo, rekonstrukcijo ipd. objektov na carinskih mejnih
prehodih v delu, ki je namenjen carinskim organom oz. carinski
kontroli in nadzoru.

(1) Za določitev carinske vrednosti blaga, za katerega v trenutku
ugotavljanja carinske vrednosti dogovorjena cena še ni bila
plačana, se kot carinska vrednost praviloma upošteva cena,
ki bi morala biti plačana za izpolnitev obveznosti.

29. člen .
(carinsko nadzorstvo)

(2) Vsa znižanja cene in kasa skonto se upoštevajo pri določitvi
carinske vrednosti blaga, če so v času ugotavljanja carinske
vrednosti že določeni in bodo uveljavljene v predpisanem
roku po uvozu blaga.

(1) Blago, ki se uvaža je pod carinskim nadzorstvom od vnosa
na carinsko območje dokler ni blago sproščeno v prost pfomet
oziroma dokler ni blago vnešeno v prosto cono, ponovno
izvoženo, prepuščeno carinskemu organu oziroma uničeno
pod carinskim nadzorom.

(3) Stroški montažnih del, ki se opravljajo v Republiki Sloveniji,
se ne vštevajo v carinsko vrednost za stroje, aparate in
naprave, ki se uvažajo.

(2)
1.
2.
3.

26. člen
(carinska vrednost blaga, poslanega brezplačno)
(1) Carinska vrednost za blago, ki se uvaža brez plačila
protivrednosti se ugotavlja na podlagi 17. do 19. člena tega
zakona.

Niso pod carinskim nadzorstvom:
domače in tuje ladje, ki plovejo pod vojaško pomorsko zastavo,
ladje organov za notranje zadeve,
domača in tuja vojaška letala in helikopterji.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek je pod carinskim nadzorstvom
blago, ki se naloži ali razloži iz ladij iz 1. in 2. točke prejšnjega
odstavka kot tudi promet med temi ladjami in obalo ter blago,
ki se naloži ali razloži iz vojaških letal in helikopterjev iz 3.
točke prejšnjega odstavka, kakor tudi pristajanje vojaških
letal in helikopterjev na domačih letališčih. Pod carinskim
nadzorom je tudi blago, ki ga nosijo s seboj osebe, ki se
vkrcajo ali izkrcajo na ladjo oziroma letala iz prejšnjega
odstavka.

(2) V primeru, da se blago, ki se uvaža poškoduje pred sprostitvijo
blaga v prost promet, se carinska vrednost blaga določi tako,
da se ustrezna dogovorjena cena zmanjša za odstotek
poškodbe. Odstotek poškodbe ugotovi carinski organ s
cenitvijo. V primeru pa, da je bila na podlagi dobropisa
dogovorjena nova cena, ki ustreza pogojem iz 16. člena tega
zakona, ta cena predstavlja novo carinsko vrednost.

(4) Blago, ki je namenjeno izvozu, začasnemu izvozu na
oplemenitenje, tranzitu, v smislu 121. člena tega zakona, ali
carinskemu skladiščenju zaradi naknadnega izvoza, je pod
carinskim nadzorom od trenutka sprejema carinske
deklaracije do trenutka, ko zapusti carinsko območje, je
uničeno ali pa je deklaracija razveljavljena.

27. člen
(posebna pravila in natančnejši predpisi)
(1) Ne glede na določila tega poglavja, se lahko s tem zakonom
ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi določijo posebna pravila
za določanje carinske vrednosti blaga, ki je bilo pred
sprostitvijo v prost promet predmet drugih vrst carinsko
dovoljene rabe ali uporabe.

30. člen
(določitev carinske poti)

(2) Minister, pristojen za finance Izda predpise o natančnejših
pogojih in načinu ugotavljanja carinske vrednosti.

Vlada lahko določi primere in poti, po katerih mora carinsko blago
potovati od mejnega prehoda do carinskega organa in obratno.

28. člen
(carinski mejni prehodi)

31. člen
(posebnosti carinskega nadzora glede na obliko
transporta)

(1) Carinsko blago je dovoljeno vnesti ali Iznesti iz carinskega
območja le preko carinskih mejnih prehodov.

Posebnosti carinskega nadzora glede na obliko transporta (cestni,
železniški, letalski, pomorski, poštni) določi minister, pristojen za
finance v soglasju z ministrom, pristojnim za promet in zveze.

(2) Carinske mejne prehode in njihovo klasifikacijo določi na
predlog ministra, pristojnega za finance in ministra, pristojnega
za notranje zadeve, Vlada.

32. člen
(predložitev carinskega blaga)

(3) Promet blaga, ki je zavezano fitopatološkl, veterinarski ali
drugi predpisani kontroli je dovoljen le preko tistih carinskih
mejnih prehodov, ki,so v skladu s posebnimi predpisi določeni
za promet takšnega blaga.

(1) Oseba, ki je blago vnesla na carinsko območje mora to blago
kakor hitro je mogoče predložiti carinskemu organu bodisi ga
prepeljati na drugo mesto, ki ga je določil carinski organ In o
tem takoj obvestiti carinski organ.

(4) Čas, v katerem se sme vnesti oziroma Iznesti blago iz
carinskega območja oziroma smejo osebe s carinskim blagom
prestopiti carinsko črto določi direktor Carinske uprave
Republike Slovenije v soglasju z ministrom, pristojnim za
notranje zadeve In to javno objavi. Pri tem upošteva
kategorizacijo carinskega mejnega prehoda, gostoto prometa
31. marec 1998

(2) Za Izvršitev obveznosti Iz prejšnjega odstavka je odgovorna
tudi oseba, na katero je prešla obveznost prevoza blaga po
vnosu na carinsko območje.
(3) Obveznost iz prvega odstavka se ne uporablja za blago, ki
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36. člen
(potrditev skupne prijave)

ga potniki nosijo s seboj v potniškem prometu, maloobmejnem
prometu, blago v poštnem prometu ali v prometu blaga
neznatne vrednosti, če sta carinska kontrola in nadzor
zagotovljena na drug primeren način.

(1) Carinski organ potrdi sprejeto skupno prijavo v skladu s
predpisom iz drugega odstavka prejšnjega člena.

(4) Če oseba iz prvega oziroma drugega odstavka ne more
izvršiti svojih obveznosti zaradi višje sile ali drugih
nepredvidljivih okoliščin, mora takoj obvestili najbližji carinski
organ o razlogih za neizpolnitev obveznosti, sporočiti, kje se
blago nahaja ter v kakšnem stanju je,

(2) Carinski organ zadrži en izvod skupne prijave zaradi
naknadnega preverjanja, ali je bila za blago, na katero se
skupna prijava nanaša vložena carinska deklaracija za
izvedbo določenega carinskega postopka v roku, ki ga določa
37. člen tega zakona.

33. člen
(ravnanje s predloženim blagom)

37. člen
(roki za vložitev zahteve za carinsko dovoljeno rabo
ali uporabo blaga)

(1) Prekladanje in raztovarjanje, kakor tudi premeščanje
predloženega blaga je možno le ob predhodnem soglasju
carinskih organov.

(1) Če je blago predloženo carinskemu organu skupaj s skupno
prijavo, mora deklarant vložiti carinsko deklaracijo za začetek
carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga najpozneje v:
(a) 30 dneh po sprejemu skupne prijave, če gre za blago pripeljano
v pomorskem prometu;
(b) 10 dneh po sprejemu skupne prijave, če gre za blago,
pripeljano z drugimi transportnimi sredstvi.

(2) Soglasje iz prejšnjega odstavka ni potrebno v primeru
nenadne nevarnosti. V tem primeru je treba carinske organe
obvestiti o prekladanju, raztovarjanju ali premeščanju kakor
hitro je mogoče.
(3) Zaradi pregleda blaga in prevoznega sredstva sme carinski
organ kadarkoli zahtevati, da se blago razloži ali razpakira.

(2) V posebej upravičenih primerih lahko carinski organ rok iz
prejšnjega odstavka podaljša, vendar najdalj še za 20 dni.

34. člen
(vložitev skupne prijave)

38. člen
(začasna hramba predloženega blaga)

(1) Če oseba, ki je vnesla blago na carinsko območje oziroma
oseba, na katero je prešla obveznost za prevoz blaga po
vnosu na carinsko območje ob predložitvi blaga carinskemu
organu ne vloži tudi carinske deklaracije, mora predložiti
skupno prijavo.

(1) Carinsko blago se lahko od vnosa na carinsko območje do
začetka carinsko dovoljene rabe ali uporabe blaga, po
predložitvi blaga pristojnemu carinskemu organu v skladu z
32. členom tega zakona, začasno hrani pod carinskim
nadzorom.

(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka predloži carinskemu organu
skupno prijavo, jo mora predložiti istočasno, ko predloži blago.

(2) Začasno hranjeno carinsko blago se lahko hrani v skladu s
prejšnjim odstavkom le v prostorih in pod pogoji, ki jih odobri
carinski organ.

(3) Carinski organ lahko dovoli, da oseba iz prvega odstavka
tega člena predloži skupno prijavo tudi naknadno, vendar ne
kasneje kot prvi delovni dan po dnevu, ko je bilo predloženo
blago.

(3) Carinski organ lahko od osebe, ki začasno hrani carinsko
blago, zahteva predložitev instrumenta zavarovanja za plačilo
morebiti nastalega carinskega dolga.

(4) Za blago, ki ga potnik nosi s seboj in za poštne pošiljke, lahko
carinski organi ne zahtevajo vložitev skupne prijave, če s
tem ni ogroženo izvajanje carinskega nadzora in če pred
iztekom roka iz prejšnjega odstavka potnik vloži zahtevo za
odobritev katere od carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga.

39. člen
(ravnanje z začasno hranjenim blagom)
Medtem, ko je carinsko blago začasno hranjeno, je lahko predmet
le tistih operacij, ki zagotavljajo ohranitev blaga v nespremenjenem
stanju, ne da bi se spreminjal njegov izgled ali tehnične
karakteristike.

35. člen
(vsebina in oblika skupne prijave)

40. člen
(ravnanje carinskih organov v primeru kršitev rokov
iz 37. člena tega zakona)
o t' .
(1) Carinski organ sme sprejeti potrebne ukrepe v skladu s tem
zakonom, vključno z odvzemom in prodajo začasno
hranjenega carinskega blaga, če imetnik blaga ne opravi
formalnosti za začetek carinskega postopka v rokih,
predvidenih v 37. členu tega zakona.

(1) .Skupna prijava mora vsebovati vse podatke, potrebne za
ugotovitev istovetnosti blaga. Podpisati jo mora oseba, ki jo
izpolni.
(2) Skupna prijava se izpolni na obrazcu, ki ga predpiše minister,
pristojen za finance. Kot prijava se lahko, pod pogoji, ki jih
določi minister, pristojen za finance, uporabljajo tudi
komercialni in drugi dokumenti, ki vsebujejo podatke, potrebne
za ugotovitev istovetnosti blaga.

(2) Carinski organ lahko v okviru ukrepov iz prejšnjega odstavka
premesti carinsko blago v drug poseben prostor, ki je pod
carinskim nadzorom. Premestitev v skladu s tem odstavkom
se opravi na strošek in odgovornost imetnika blaga.

(3) V skladu s pogoji iz drugega odstavka 46. člena tega zakona
lahko carinski organ dovoli uporabo tehničnih pripomočkov
za elektronsko izmenjavo podatkov.

poročevalec, št. 22
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47. člen
(carinski deklarant)

(3) Če carinski organ v skladu s prvim odstavkom tega člena
začasno hranjeno blago proda, ravna v skladu z 58. členom
tega zakona.

(1) Carinski deklarant je lahko katerakoli oseba s sedežem
oziroma stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki predloži ali lahko
predloži blago carinskim organom skupaj z vsemi drugimi
dokumenti, ki so potrebni za izvedbo določenega carinskega
postopka.

41. člen
(uporaba določb tega dela zakona za tranzitno blago)
Za blago, ki v skladu s tranzitnim carinskim postopkom prispe na
namembni kraj in mora biti v skladu s tem postopkom predloženo
carinskemu organu, se uporabl|ajo določbe 3. in 4. poglavja tega
dela zakona.

(2) Osebe iz prvega odstavka tega člena lahko vlagajo carinske
deklaracije v svojem imenu in za svoj račun, v svojem imenu
in za tuj računa ali v tujem imenu in za tuj račup. V svojem
imenu in ta tuj račun ter v tujem imenu in za tuj račun lahko
vlagajo carinske deklaracije le tiste osebe, ki izpolnjujejo
minimalne pogoje za opravljanje posredovanja v carinskem
postopku. Minimalne pogoje predpiše Vlada RS z uredbo.

42. člen
(uničenje predloženega carinskega blaga)
(1) Če okoliščine posameznega primera tako zahtevajo, lahko
carinski organ predloženo carinsko blago uniči. Carinski organ mora o uničenju blaga obvestiti imetnika blaga. Stroške
uničenja nosi imetnik blaga.

(3) Če sprejem carinske deklaracije naioži določeni osebi
kakršnekoli dolžnosti, mora, ne glede na prejšnji odstavek,
biti carinski deklarant ta oseba ali oseba, ki izpolni deklaracijo
v imenu te osebe.

(2) Če gre v primerih iz prejšnjega odstavka za blago, za katerega
so predpisana pravila ravnanja v zvezi z odstranjevanjem,
odlaganjem ali uničevanjem, mora carinski organ ravnati na
predpisan način.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko carinski
deklarant tudi podružnica tuje pravne osebe, ki je v skladu z
zakonom registrirana na carinskem območju.

44. člen
(načelo nediskriminatornosti)

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko carinski
deklarant tranzitnega blaga ali blaga, ki se . začasno uvaža
tudi oseba, ki nima sedeža ali stalnega prebivališča v Sloveniji,
če carinski organ,, šteje takšno deklaracijo za 'primerno.
Carinski deklaranf blaga, ki se uvaža neobrtoma, je prav
tako lahko tudi oseba, ki nima sedeža ali stalnega prebivališča
v Republiki Sloveniji, če carinski organ šteje takšno deklaracijo
za primerno.

(1) Carinski deklarant lahko, če so izpolnjeni predpisani pogoji,
zahteva odobritev katere koli predvidene vrste carinsko
dovoljene rabe ali uporabe blaga, ne glede na naravo, količino,
poreklo blaga, vrsto pošiljke ali njen namembni kraj.
(2) Izjemoma lahko Vlada za določene vrste blaga prepove ali
omeji katero od predvidenih vrst carinsko dovoljene rabe ali
uporabe blaga zaradi interesov javne morale, varnosti,
varovanja zdravja In življenja ljudi, živali in rastlin, varstva
okolja, varovanja nacionalnih vrednot umetniške, zgodovinske
ali arheološke vrednosti ali zaradi varovanja industrijske
lastnine.

48. člen
(izpolnitev carinske deklaracije)
(1) Carinski deklarant izpolni carinsko deklaracijo v skladu s
predpisom iz tretjega odstavka 46. člena, tako da izpolnjena
deklaracija vsebuje vse tiste podatke, ki so potrebni glede na
izbran carinski postopek. Carinska deklaracija mora biti
podpisana.

(3) Vlada lahko določi, da določene vrste blaga zaradi svojih
specifičnih lastnosti lahko v zvezi z odobritvijo carinsko
dovoljene rabe oziroma uporabe blaga obravnavajo le posebej
določeni carinski organi.

(2) Carinski deklarant v carinski deklaraciji navede, katera vrsta
carinskega postopka naj se izvede za blago, navedeno v
deklaraciji.

45. člen
(obveznost vložitve carinske deklaracije, posledice)

(3) Deklaraciji mora deklarant priložiti vse druge dokumente, ki
so potrebni za izvedbo zahtevanega carinskega postopka
oziroma dokazila o tem, da je bila izvršena predpisana
veterinarska, fitopatološka ali druga predpisana kontrola.

(1) Za vse blago, za katerega zahteva uvedbo carinskega
postopka, mora carinski deklarant vložiti carinsko deklaracijo.
(2) Carinski postopek se začne na podlagi vložene carinske
deklaracije.

49. člen
(sprejem carinske deklaracije)

46. člen
(oblika carinske deklaracije)

(1) Carinski organ mora popolno deklaracijo skupaj s prilogami
in dokazili iz tretjega odstavka prejšnjega člena sprejeti takoj,
pod pogojem, da je blago, na katero se deklaracija nanaša,
predloženo temu carinskemu organu.

(1) Carinski deklarant mora izpolniti carinsko deklaracijo v pisni
obliki na predpisanem obrazcu.
(2) Če tehnične možnosti to dopuščajo, se lahko namesto pisne
deklaracije uporabi tehnične pripomočke za elektronsko
izmenjavo podatkov, pod pogojem, da uporabo takšnih
pripomočkov odobri Carinska uprava Republike Slovenije.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko carinski organ sprejme carinsko deklaracijo za izvoz blaga preden je
blago predloženo carinskemu organu.

(3) Obliko in način izpolnjevanja carinske deklaracije določi minister, pristojen za finance.

(3) Če carinski organ ob sprejemu deklaracije ugotovi
pomanjkljivosti v deklaraciji, jo vrne skupaj s prilogami
deklarantu in navede na njej, v čem je pomanjkljivost, z
namenom, da bi deklarant odpravil ugotovljene pomanjkljivosti.
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(4) Če se deklarant ne strinja s popravki, ki jih zahteva carinski
organ, carinski organ izda sklep, s katerim zavrže carinsko
deklaracijo kot pomanjkljivo.

53. člen
(pregled blaga in drugi carinski ukrepi za.preverjanje
deklaracije)

(5) Če ni drugače izrecno določeno, se za izvajanje izbranega
carinskega postopka upoštevajo predpisi, ki so veljali na dan
sprejema carinske deklaracije za ta postopek.

(1) Pregled blaga in vse drugo ravnanje z blagom, ki se opravi
zaradi pregleda ali odvzemanja vzorcev, se opravi na
odgovornost deklaranta. Stroške nosi deklarant.

50. člen
(sprememba podatkov v carinski deklaraciji)

(2) Deklarant ima pravico, da je prisoten pri pregledu blaga in
jemanju vzorcev. Carinski organ sme zahtevati od deklaranta,
da je sam ali njegov zastopnik prisoten pri pregledu blaga
oziroma jemanju vzorcev, če je njegova pomoč potrebna, da
bi se olajšal pregled blaga ali odvzemanje vzorcev.

(1) Carinski organ lahko na podlagi zahteve deklaranta dovoli,
da deklarant spremeni posamezne podatke v deklaraciji, ki jo
je že sprejel, vendar se deklaracija tako ne sme razširiti še
na drugo blago, razen tistega, na katerega se je že prvotno
nanašala.

(3) Carinski organ ni dolžan deklarantu plačati nadomestila za
vzorce blaga, če je količina oziroma vrednost tega blaga,
vzeta kot vzorec v okviru vzorčnih količin, ki omogočajo
normalno izvedbo kontrole.

(2) Spreminjanje deklaracije ni več mogoče dovoliti po tem, ko je
carinski organ:
1. obvestil deklaranta o tem, da namerava pregledati blago ali
2. ugotovil, da so podatki, ki jih deklarant želi spremeniti, netočni
ali
3. sprostil blago izpod carinskega nadzora.

(4) Pogoje in način jemanja vzorcev določi minister, pristojen za
finance.
54. člen
(delni pregled blaga)

51. člen
(umik carinske deklaracije)

(1) Carinski organ lahko pregleda le del blaga, ki je zajet s
posamezno deklaracijo. Ugotovitve delnega pregleda veljajo
za celotno pošiljko.

(1) Carinski organ lahko na podlagi izjave deklaranta dovoli umik
že sprejete deklaracije, če deklarant predloži zanesljiv dokaz
o tem, daje bilo blago deklarirano za določen carinski postopek
zaradi nenamerne napake ali da zaradi posebnih okoliščin,
izpeljava deklariranega carinskega postopka ne bi bila več
upravičena.

(2) Deklarant lahko zahteva nadaljnji pregled blaga, če meni, da
rezultati delnega pregleda blaga niso ustrezni glede na
preostalo blago.
(3) Če se ena sprejeta carinska deklaracija nanaša na več
različnih vrst blaga, se šteje, za izvajanje prvega odstavka
tega člena, da je za vsako vrsto blaga vložena samostojna
deklaracija.

(2) Če je carinski organ že obvestil deklaranta o nameravanem
pregledu blaga, o umiku deklaracije odloči šele po pregledu
blaga. I

55. člen
(ukrepi za naknadno ugotavljanje istovetnosti blaga)

(3) Umik deklaracije praviloma ni več mogoč po tem, ko je bilo
blago prepuščeno v izbrani carinski postopek. Izjeme določi
minister, pristojen za finance.

(1) Carinski organ lahko sprejme potrebne ukrepe, ki bodo
omogočili naknadno ugotavljanje istovetnosti blaga, če je to
potrebno zaradi ugotavljanja in zagotavljanja skladnosti s
pogoji, določenimi za carinski postopek, kakršnega je za v
deklaraciji določeno blago izbral carinski deklarant.

52. člen
(preverjanje carinske deklaracije)
(1) Zaradi preverjanja točnosti in pravilnosti sprejete deklaracije
lahko carinski organ:
1. pregleda dokumente, ki spremljajo deklaracijo. Carinski organi
lahko zahtevajo od deklaranta, da predloži še druge listine in
dokumente, da bi se preverila točnost navedb v deklaraciji;
2. pregleda blago, vzame vzorce za analizo ali podrobnejši
pregled.
S
(2) Rezultati preverjanja deklaracije so namenjeni za uporabo
določb o carinskem postopku, katerega je deklarant zahteval.
Če se preverjanje deklaracije ne izvede, se za uporabo določb
o carinskem postopku upoštevajo podatki, ki jih je carinski
deklarant navedel v deklaraciji.

(2) Carinske oznake, ki so pritrjene na blago ali transportna
sredstva sme odstraniti ali uničiti samo carinski organ ali
druga oseba z njegovim dovoljenjem, razen če je zaradi
nepredvidljivih okoliščin ali višje sile njihova odstranitev ali
uničenje nujno potrebna, da bi se zavarovalo blago ali
transportno sredstvo.
56. člen
(prepustitev blaga)
(1) Carinski organ prepusti blago takoj, ko je končano preverjanje
podatkov iz deklaracije oziroma, ko je deklaracija sprejeta
brez preverjanja navedenih podatkov, če so izpolnjeni pogoji
za izbran carinski postopek in če za zadevno blago ne veljajo
kakšne omejitve ali prepovedi, ki preprečujejo izvedbo
izbranega carinskega postopka.
o i'Kgio • •
(2) Vse blago, ki je zajeto s posamezno carinsko deklaracijo, se
prepusti deklarantu istočasno. Če pa je z eno deklaracijo
zajetih več vrst blaga, se šteje, kot da je za vsako vrsto blaga
predložena samostojna deklaracija.

(3) Če se rezultati preverjanja deklaracije ne ujemajo z navedbami
v deklaraciji ali navedbe v deklaraciji ne ustrezajo dejanskemu
stanju blaga, carinski organ o tem izda odločbo.
(4) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene
izvršitve.
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ugotavljanje njegove istovetnosti. Če deklarant za blago vodi
predpisano knjigovodstvo, mora vsak tak vpis opremiti z
datumom vpisa.

(3) Če je zaradi sprejema carinske deklaracije nastal carinski
dolg, blago ne more biti prepuščeno deklarantu, ne glede na
prvi odstavek tega člena, dokler dolg ni poravnan ali zavarovan
v skladu s 152. členom tega zakona.

(3) Razen v primerih, ki so posebej določeni v predpisu iz prvega
odstavka tega člena, mora deklarant kljub odobreni
poenostavitvi, predložiti carinskim organom dopolnilno
carinsko deklaracijo. Način vložitve in obliko te deklaracije
določi predpis iz tretjega odstavka 46. člena tega zakona.

(4) Če mora v skladu s pogoji predpisanimi za dovolitev
določenega carinskega postopka carinski zavezanec
predložiti ustrezno zavarovanje za plačilo mogočega
carinskega dolga, blago ne more biti prepuščeno deklarantu,
dokler takšno zavarovanje ni predloženo carinskemu organu.

(4) Dopolnilne carinske deklaracije in poenostavljene deklaracije
iz 1. do 3. točke prvega odstavka tega člena tvorijo enotne
nedeljive dokumente, ki učinkujejo od dneva sprejema
poenostavljenih deklaracij Iz 1. In 2. točke prvega odstavka
tega člena.

(5) Deklarant ne sme začeti uporabljati ali rabiti blaga prej preden
mu blago v skladu s prvim odstavkom tega člena ni
prepuščeno.
57. člen
(posebni ukrepi carinskih organov v zvezi z blagom)

(5) Knjigovodski vpis iz 3. točke prvega odstavka tega člena ima
enak učinek kot sprejem deklaracije iz 46. člena tega zakona.

Carinski organ lahko sprejme katere koli potrebne ukrepe, vključno
z odvzemom blaga in njegovo prodajo, če:
1. blago ne more biti prepuščeno deklarantu, ker:
- ni bilo mogoče začeti ali nadaljevati pregleda blaga v roku, ki
gaje določil carinski organ zaradi razlogov na strani deklaranta
ali
- dokumenti, ki bi morali biti predloženi za odobritev izbranega
carinskega postopka, niso bili predloženi ali
- plačilo ali zavarovanje, ki bi moralo biti predloženo za
zavarovanje obveznosti plačila carine, ni bilo izvršeno ali
predloženo v predpisanem roku ali
- za blago veljajo prepovedi ali omejitve, ki bi preprečevale
izvedbo zahtevanega postopka;
2. blago ni odstranjeno iz začasnega skladišča v roku desetih
dni po prepustitvi deklarantu.

60. člen
(uporaba zakona pri drugih oblikah deklaracij)
Če je carinska deklaracija narejena z uporabo tehničnih sredstev
za prenos podatkov ali je bila dovoljena ustna deklaracija, se
zanje primerno uporabljajo 46. ter 48. do 56. člena tega zakona.
62. člen
(naknadno preverjanje deklaracij) A
9
b
(1) Carinski organi lahko po svoji lastni iniciativi ali na zahtevo
deklaranta preverijo deklaracijo tudi po prepustitvi oblaga, do
poteka rokov iz 9. člena tega zakona.
5
(2) Carinski organ lahko tudi po prepustitvi blaga deklarantu, do
poteka rokov iz 9. člena tega zakona, zaradi preverjanja
točnosti podatkov v deklaraciji, naknadno pregleda
komercialne, tehnološke in druge dokumente in podatke, ki
se nanašajo na uvozne ali izvozne postopke v zvezi s tem
blagom ali na kasnejše komercialne postopke v zvezi s tem
blagom. Ti postopki se lahko izvedejo v prostorih deklaranta
ali druge osebe, ki je neposredno ali posredno poslovno
vključena v omenjene operacije ali v prostorih katerekoli druge
osebe, ki poseduje omenjene podatke in dokumente v
poslovne namene. Carinski organ lahko prav tako pregleda
blago, če je to še vedno mogoče.

58. člen
(prodaja ali brezplačen odstop odvzetega blaga)
(1) Blago, ki je odvzeto po določbah tega zakona, se praviloma
da na prodaj. Prodaja se izvrši z javno licitacijo. Izjemoma
lahko Vlada odvzeto blago brezplačno odstopi državnim
organom in človekoljubnim organizacijam, če to blago
potrebujejo za opravljanje svoje dejavnosti, če pa gre za
predmete zgodovinske, arheološke etnografske, kulturne,
umetniške ali znanstvene vrednosti pa pristojnemu organu
za spomeniško varstvo.
(2) Natančnejše predpise o pogojih in načinu prodaje in o ravnanju
z blagom iz prejšnjega odstavka ter o razdelitvi s prodajo
pridobljenih sredstev določi Vlada.

63. člen
(sprostitev v prost promet)

59. člen
(poenostavitve glede carinskih deklaracij)

(1) S sprostitvijo blaga v prost promet pridobi carinsko blago
status domačega blaga.

(1) Carinski organ lahko v primerih in na način, ki ga določi Vlada,
odobri eno od naslednjih poenostavitev:
1. opustitev navedbe določenih podatkov v deklaraciji, ki bi morali
biti navedeni v skladu z 48. členom tega zakona ali opustitev
predložitve določenih dokumentov, ki bi morali biti v skladu z
48. členom predloženi skupaj z deklaracijo;
2. predložitev komercialnega ali drugega uradnega dokumenta,
skupaj s prošnjo za izvedbo določenega carinskega postopka
namesto deklaracije iz 48. člena tega zakona;
3. deklariranje blaga na podlagi knjigovodskih vpisov blaga; v
tem primeru lahko carinski organ oprosti deklaranta
obveznosti predložitve blaga v pregled;
4. ustno carinsko deklaracijo.

(2) Za sprostitev blaga v prost promet mora deklarant izvesti
formalnosti glede uvoza blaga in carinski dolžnik plačati
uvozne dajatve in izpolniti druge ukrepe trgovinske politike.
(3) Blago sproščeno v prost promet izgubi status domačega
blaga, če je plačana carina, ki je predpisana za takšno blago,
povrnjena ali plačilo odpuščeno:
v okviru postopka uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz v
obliki povračila plačane carine ali
v skladu z osmim odstavkom 158. člena tega zakona zaradi
poškodb na blagu oziroma ker blago ne ustreza določbam
pogodbe;
- v drugih primerih, navedenih v 158. členu tega zakona, kjer je
povrnitev ali odpustitev carine pogojena z izvozom oziroma
ponovnim izvozom blaga oziroma odobritvijo kakšnega
drugega carinskega postopka.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek, morajo predloženi dokumenti
vsebovati vsaj podatke, potrebne za evidentiranje blaga in
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(2) Kateri koli od postopkov z ekonomskim učinkom iz prejšnjega
odstavka je mogoč z odločbo carinskega organa, ki se
praviloma izda v skladu z drugim odstavkom 6. člena tega
zakona.

65. člen
(skupna carinska stopnja)
(1) Če |e pošiljka sestavljena iz blaga, ki se razvršča v različne
tarifne številke, izpolnjevanje deklaracije z razvrščanjem in
obračunavanjem darlne po vsaki od teh tarifnih številk pa bi
povzročilo delo in stroške, ki bi bili v nesorazmerju z
obračunano carino, lahko carinski organ, na zahtevo
deklaranta, sklene, da se carina obračuna za celotno pošiljko
na podlagi razvrstitve v tarifno številko tistega blaga, katerega
carinska stopnja je najvišja.

(3) Vlada v predpisu iz 72. člena tega zakona določi, za katere
postopke iz prvega odstavka tega člena nI mogoče Izdati
odločbe v skladu s prejšnjim odstavkom..
69. člen
(splošni pogoji za odobritev carinskega postopka z
ekonomskim učinkom)

(2) Skupno carinsko stopnjo je mogoče uporabiti le za blago,
katerega skupna vrednost ne presega vrednosti, ki jo določi
Vlada.

(1)Splošni pogoji za odobritev posameznega postopka iz
pro,.- ljega člena so:
1. oseba, ki zaprosi za odobritev mora dati vsa jamstva, ki so
potrebna za pravilno izvajanje odobrenega postopka,
2. oseba, ki zaprosi za odobritev izpolnjuje vse druge predpisane
pogoje v zvezi s poslovanjem v okviru posameznega postopka.

66. člen
(enotna carinska stopnja)
(1) Ne glede na prvi odstavek 11. člena tega zakona se za
naslednje blago uporabi enotna carinska stopnja v višini 15
% od carinske vrednosti blaga:
1. za blago, ki ga ena fizična oseba pošilja po pošti drugi fizični
osebi ali
2. za blago, ki ga potnik prinese s seboj, vendar le pod pogojem,
da takšno blago ni komercialne narave in pod pogojem da
vrednost posamezne pošiljke ali blaga, ki ga potnik prinese s
seboj ne presega predpisane vrednosti.

(2)Pogoji, pod katerimi se izda dovoljenje, morajo biti v njem
določeni.
(3) Če upravičenec ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z
izdanim dovoljenjem, mu carinski organ dovoljenje odvzame.
Pritožba na izdano odločbo o odvzemu dovoljenja ne zadrži
njene izvršitve.
70. člen
(obveznosti upravičenca in njihov prenos na drugo
osebo)

(2) Prejšnji odstavek se ne uporablja za blago, za katerega je z
zakonom o carinski tarifi predpisana carinska stopnja "prosto"
in za blago, ki je v skladu s tem zakonom oproščeno plačila
carine,.

(1) Oseba, kateri je dovoljenje izdano (v nadaljevanju:
upravičenec) mora carinski organ sproti obveščati o vseh
dejstvih, ki nastanejo po izdaji dovoljenja in so pomembni za
vsebino oziroma veljavnost dovoljenja.

(3)' Ne glede na prvi odstavek lahko potnik ali prejemnik pošiljke
zahteva, da se blago carini po stopnji, ki je predpisana v
carinski tarifi.

(2) Carinski organ lahko zahteva, da upravičenec predloži
gstrezni instrument zavarovanja za zavarovanje plačila
carine, če bi v zvezi z blagom lahko nastala obveznost plačila
carine.

(4) šteje se, da blago ni komercialne narave:
1. če gre za pošiljko blaga fizične osebe drugi fizični osebi in
taka pošiljka:
ni namenjena preprodaji ali opravljanju druge pridobitne
dejavnosti in .
vsebuje le blago, izključno za osebno uporabo prejemnika ali
njegovih družinskih članov, ki živijo s prejemnikom v istem
gospodinjstvu, ter po naravi in količini ne odraža komercialnega namena ter
- je poslana brezplačno;
2. če gre za blago, ki ga potnik prinese s seboj in le-to:
- ni namenjeno preprodaji ali opravljanju druge pridobitne
dejavnosti in
je namenjeno izključno za osebno rabo potnika in njegovih
družinskih članov, ki z njim živijo v istem gospodinjstvu ali za
darila,če njegova narava in količina ne odraža komercialnega
namena.

(3) Pravice in obveznosti upravičenca, je ob predpisanih pogojih,
mogoče prenesti na. drugo osebo, ki izpolnjuje pogoje,
predpisane za to vrsto carinskega postopka.
71. člen
(konec postopka z ekonomskim učinkom)
(1) Carinski postopek z ekonomskim učinkom se konča, ko
carinski organ dovoli drugo obliko carinsko dovoljenje rabe
ali uporabe blaga, ki je bilo deklarirano' za postopek z
ekonomskim učinkom ali za nadomestno blago ali za blago,
proizvedeno v času trajanja postopka z ekonomskim
učinkom.

(5) Vlada določi vrednost blaga iz prvega odstavka tega člena
ter vrste blaga, za katero se ne more uporabljati enotna
carinska stopnja.

(2) Carinski postopek z ekonomskim učinkom se konča tudi z
odvzemom dovoljenja za izvajanje carinskega postopka z
ekonomskim učinkom ali s potekom roka za izvedbo postopka,
ki je bil določen z dovoljenjem.

68. člen
(vrste carinskih postopkov z ekonomskim učinkom)
(1)
1.
2.
3.
4.
. 5.

(3) V primeru Iz prejšnjega odstavka carinski organ določi rok, v
katerem mora carinski deklarant vložiti novo carinsko
deklaracijo za blago, ki je predmet carinskega postopka z
ekonomskim učinkom.

Carinski postopki z ekonomskim učinkom so:
carinsko skladiščenje,
postopek uvoza zaradi proizvodnje za. izvoz,
predelava pod carinskim nadzorom,
začasni uvoz blaga,
začasni izvoz blaga na oplemenitenje".
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(4) Rok iz prejšnjega odstavka ne more biti daljši od 15 dni.
Izjemoma carinski organ lahko rok podaljša, vendar najdalj
■za 15 dni.
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za pridobitev dovoljenja, predvsem pa podatke, ki dokazujejo
ekonomske učinke obstoja takšnega skladišča, podatke, ki
dokazujejo izpolnjevanje pogojev za izvajanje carinskega
nadzorstva ter podatke o vrstah blaga, ki bi ga prosilec želel
hraniti v carinskem skladišču.

(5) Če carinski deklarant ne konča carinskega postopka v skladu
s predpisanimi pogoji ali ne vloži nove carinske deklaracije v
skladu s tretjim odstavkom tega člena v predpisanem roku,
ali ne predloži dokazov o končanem odobrenem carinskem
postopku z ekonomskim učinkom v predpisanem roku,
carinski organ ukrepa v skladu s 57. členom tega zakona.

(2) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena lahko pridobi le
oseba, katere sedež je na carinskem območju in izpolnjuje
druge predpisane splošne in posebne pogoje.

73. člen
(blago, ki se skladišči v carinskem skladišču)
V carinskem skladišču se lahko v skladu z določbami postopka
o carinskemu skladiščenju blaga, pod carinskim nadzorom
skladišči:
1. carinsko blago, ne da bi bilo pri tem zavezano plačilu carine
ali bilo predmet drugih ukrepov trgovinske politike;
2. domače blago, ki v skladu s posebnimi predpisi pridobi s
hrambo v carinskem skladišču status izvoženega blaga.

(3) Carinski organ izda dovoljenje za odprtje carinskega skladišča
z odločbo. V odločbi mora biti navedeno za kakšno vrsto
carinskega skladišča se dovoljenje izdaja, pogoji, pod katerimi
imetnik lahko odpre carinsko skladišče, vrste blaga, ki se v
skladišču lahko hranijo in druge obveznosti imetnika
carinskega skladišča do carinskih organov.
(4) Oseba iz drugega odstavka tega člena mora zahtevku za
odobritev carinskega skladišča priložiti dokazila, iz katerih je
razvidno, da izpolnjuje pogoje, predpisane s posebnimi
predpisi v zvezi s hrambo določenih vrst blaga, opravljanjem
posameznih dejavnosti ali v zvezi z ravnanjem z blagom, ki
se carinsko skladišči v takšnem skladišču.
y
79. člen
(obveznosti depozitarja)

74. člen
(prostori)
(1) Carinsko skladišče je lahko'fcateri koli prostor, ki ga odobri
carinski organ in je pod njegovim nadzorom, v katerem se
lahko skladišči carinsko blago v skladu s predpisanimi pogoji.
(2) Carinski organ lahko v posebej upravičenih primerih dovoli
skladiščenje blaga v drugih prostorih, ki niso prvenstveno
namenjeni carinskemu skladiščenju blaga, če so zagotovljeni
potrebni pogoji za izvajanje carinskega nadzorstva.
(3) Če so za skladiščenje kakšnega blaga in ravnanje z njim
predpisani posebni pogoji, carinski organ dovoli, da se blago
skladišči v carinskem skladišču ali drugem prostoru le, če so
izpolnjeni ti pogoji.

(1) Ne glede na prvi odstavek 78. člena je lahko v dovoljenju za
javno carinsko skladišče navedeno, da je samcJ depozitar
odgovoren za obveznosti iz 1. in 2. točke prvega odstavka
tega člena.
P
(2) Depozitar je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti; ki izhajajo
iz zahtevanega postopka carinskega skladiščenja blaga.

75. člen
(vrste carinskih skladišč)

80. člen
(izjemna dovoljenja za poslovanje carinskih skladišč)

(1) Carinsko skladišče je lahko javno ali zasebno.

(1) Carinski organ lahko izjemoma dovoli:
1. hrambo drugega domačega blaga, kot je tisto, navedeno v 2.
točki 73. člena tega zakona, v prostorih carinskega skladišča,
2. predelavo carinskega blaga v prostorih carinskega skladišča
v skladu s postopkom uvoza zaradi proizvodnje za izvoz, če
so izpolnjeni pogoji za takšen postopek in če je carinsko
skladišče v skladu s posebnimi predpisi urejeno za opravljanje
takšne predelave;
3. predelavo carinskega blaga v prostorih carinskega skladišča
v skladu s postopkom predelave pod carinskim nadzorom,
če so izpolnjeni pogoji za takšen postopek in če je carinsko
skladišče v skladu s posebnimi predpisi urejeno za opravljanje
takšne predelave.

(2) Javno carinsko skladišče pomeni carinsko skladišče, v
katerem lahko v skladu s predpisanimi pogoji skladišči blago
katera koli domača ali tuja oseba.
(3) Zasebno carinsko skladišče je carinsko skladišče,
namenjeno za skladiščenje carinskega blaga imetnika
carinskega skladišča.
76. člen
(definicije imetnika in depozitarja)
(1) Imetnik carinskega skladišča je oseba, ki jI carinski organ v
skladu s 77. členom tega zakona dovoli poslovanje s carinskim
skladiščem.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko carinski organ izda
le, če ni ogrožen carinski nadzor nad poslovanjem carinskega
skladišča.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je lahko imetnik carinskega
skladišča tudi carinski organ.

(3) Blago iz prvega odstavka tega člena ni predmet postopka
carinskega skladiščenja.

(3) Depozitar je oseba, ki mora blago na podlagi deklaracije za
carinsko skladiščenje dati v hrambo v carinsko skladišče ali
oseba, na katero so bile prenešene pravice in obveznosti v
zvezi s skladiščenim blagom.

(4) Carinski organ lahko zahteva, da se o blagu iz prvega
odstavka vodi posebna evidenca, kot je to določeno s
predpisom iz 81. člena tega zakona.

77. člen
(dovoljenje za upravljanje carinskega skladišča)
iT!'"''
(1) Dovoljenje za upravljanje carinskega skladišča se, v primerih,
ko carinskega skladišča ne upravljajo carinski organi sami,
izda na podlagi pisne prošnje, ki vsebuje vse podatke, potrebne
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81. člen
(vodenje evidenc)
(1) Imetnik carinskega skladišča mora voditi evidenco o blagu,
ki se nahaja v carinskem skladišču v obliki in na način, ki ga
predpiše minister, pristojen za finance.
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na 151. člen tega zakona, upošteva narava blaga, carinska
vrednost in količina blaga, kot da le-to ne bi bilo predmet
navedenih običajnih postopkov in ravnanj.

(2) Carinski organ lahko v skladu s predpisom iz prejšnjega
odstavka oprosti imetnika carinskega skladišča vodenja
evidenc, če je za izpolnjevanje obveznosti, navedenih v 1. in
2. točki prvega odstavka 78. člena tega zakona odgovoren
izključno depozitar in če je bilo blago carinsko skladiščeno na
podlagi pisne deklaracije ali dokumenta iz 2. točke prvega
odstavka 59. člena tega zakona (poenostavljen postopek).

87. člen
(proste carinske prodajalne)
(1) Proste carinske prodajalne so prodajalne, katerih imetniki
pridobijo dovoljenje carinskega organa, in ki lahko potnikom,
ki odhajajo iz carinskega območja in prihajajo nanj, prodajajo
blago brez plačila carine.

82. člen
(roki)
(1) Praviloma se blago lahko hrani v carinskem skladišču najdalj
eno leto.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka lahko carinski organ Izda
samo pod naslednjimi pogoji:
1. vložnik zahtevka in bodoči imetnik proste carinske prodajalne
je oseba s sedežem v Sloveniji;
2. predvidena prosta carinska prodajalna se nahaja na letališču,
odprtem za mednarodni promet, v pristanišču, odprtem za
mednarodni promet ali na mednarodnem cestnem mejnem
prehodu na lokaciji, ki zagotavlja ustrezen carinski nadzor in
onemogoča dostop nepooblaščenim osebam;
3. bodoči imetnik proste carinske prodajalne predloži zadovoljive
dokaze za to, da bodo lahko spoštovani pogoji, pod katerimi
lahko poslujejo proste carinske prodajalne.

(2) V upravičenih primerih lahko carinski organ rok za
skladiščenje blaga podaljša.
(3) Če carinski deklarant po preteku roka carinskega skladiščenja
blaga, ne vloži zahteve za podaljšanje carinskega
skladiščenja oziroma ne vloži carinske deklaracije za drug
carinski postopek, carinski organ postopa z blagom v skladu
s 57. členom tega zakona.
83. člen
(ravnanje z blagom v carinskem skladišču)

(3) Imetnik proste carinske prodajalne mora:
1. plačati uvozne dajatve za blago, ki ga proda nepooblaščenim
osebam ali za blago, za katerega se ne da ugotoviti, da je bilo
dejansko prodano v skladu s predpisi, ki veljajo za prodajo
blaga v prostih carinskih prodajalnah;
2. voditi predpisane evidence o blagu, ki ga ima v prodajalni in
izpolnjevanje vseh ostalih pogojev, ki so določeni v dovoljenju
za odprtje proste carinske prodajalne.

(1) Carinsko blago je v carinskem skladišču lahko predmet
običajnih postopkov in ravnanja, ki se opravljajo z namenom,
da se blago ohrani, pripravi za trg oziroma prodajo ali ohrani
kvaliteta blaga.
(2) Carinski organ mora vnaprej odobriti postopek oziroma
ravnanje z blagom v skladu s prejšnjim odstavkom. Carinski
organ mora v dovoljenju določiti pogoje, pod katerimi se
omenjeni postopki lahko opravljajo.

(4) Za hrambo blaga v prosti carinski prodajalni se uporabljajo
določbe o postopku carinskega skladiščenja blaga.

(3) Vlada s predpisom iz 72. člena tega zakona določi listo
dovoljenih postopkov in ravnanj ter primere, v katerih so
postopki iz prvega odstavka tega člena prepovedani.

(5) Vlada določi natančnejše kriterije za odprtje, način zapiranja
in poslovanja prostih carinskih prodajaln.

84. člen
(premeščanje blaga iz carinskega skladišča)

88. člen
(specializirana skladišča)

(1) Če okoliščine posameznega primera tako zahtevajo, se blago,
ki je carinsko skladiščeno, lahko začasno odstrani iz
carinskega skladišča. Takšno odstranitev mora vnaprej dovoliti
carinski organ in določiti pogoje takšnega ravnanja.

(1) Tuje ladje, tuje jahte in čolni, namenjeni za šport ali razvedrilo,
ki so v domačih pristaniščih ali marinah, tuja plovila na popravilu
v domačih ladjedelnicah ali marinah, tuja letala na domačih
letališčih, domače ladje in letala v prometu na tujih relacijah se
smejo tisti čas, ko se mudijo v Sloveniji, pod carinskim
nadzorstvom v specializiranih carinskih skladiščih oskrbovati
z živili in drugimi potrebnimi proizvodi.

(2) V času, ko blago ni v carinskem skladišču, je lahko predmet
postopkov in ravnanj iz prejšnjega člena, če je to navedeno v
dovoljenju iz prejšnjega odstavka.

(2) Za blago iz prvega odstavka tega člena se ne plačuje carina,
pod pogojem da se porabijo v skladu z namenom In pogoji,
pod katerimi so bili prodani.

(3) Carinski organ lahko dovoli premestitev blaga iz enega
carinskega skladišča v drugo.
85. člen
(carinska vrednost skladiščenega blaga)

(3) Z namenom oskrbovanja prevoznih sredstev iz prvega
odstavka tega člena sme carinski organ osebi s sedežem v
Sloveniji dovoliti odprtje specializiranega skladišča pod pogoji
in na način, kot je določen za postopek carinskega
skladiščenja blaga.

(1) Če je v zvezi z blagom v carinskem skladišču nastal carinski
dolg In carinska vrednost tega blaga temelji na dejansko
plačani ceni oziroma ceni, ki jo je treba plačati in ta vključuje
stroške skladiščenja in ohranjanja blaga med skladiščenjem,
se ti stroški ne vštevajo v carinsko vrednost blaga pod
pogojem, da so prikazani ločeno od dejansko plačane cene
oziroma cene, ki jo je treba plačati za to blago.

89. člen
(pojem carinskega postopka uvoza zaradi izvoza)
V skladu s postopkom uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz (v
nadaljevanju "uvoz zaradi Izvoza") se lahko na carinskem
območju uporabi naslednje blago za eno ali več proizvodnih
operacij:
1. blago, sproščeno v prost promet, pri čemer se zanj lahko

(2) Če Je bilo skladiščeno blago predmet običajnih postopkov in
ravnanj iz 03. člena tega zakona, se, na zahtevo carinskega
deklaranta, pri določanju višine carinskega dolga, ne glede
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zahteva povračilo plačanih ali odpustitev plačila uvoznih dajatev,
če se blago izvozi iz carinskega območja v obliki pridobljenih
proizvodov (sistem povračila carine - dravvback sistem);
2. carinsko blago, ki je v lasti domače osebe, namenjeno pa je za
ponoven izvoz v obliki pridobljenih proizvodov, ne da bi bilo to
blago zavezano plačilu carine in ne da bi se zanj izvajali ukrepi
trgovinske politike (sistem odloga plačila carine);
3. začasno uvoženo blago, ki ostane v lasti tuje osebe, pri čemer
začasno uvoženo blago ni zavezano plačilu carine in ni predmet
drugih ukrepov trgovinske politike, če so pridobljeni proizvodi
ali začasno uvoženo blago ponovno izvoženi v določenem
roku (začasen uvoz blaga na oplemenitenje).

92. člen
(dovoljenje za uvoz zaradi izvoza)
(1) Dovoljenje za uvoz zaradi izvoza iz 1. do 3. točke 89. člena
tega zakona izda carinski organ na podlagi zahtevka osebe,
ki izvaja proizvodne operacije ali osebe, ki organizira njihovo
izvajanje.
(2) Dovoljenje se lahko izda le pod naslednjimi pogoji:
1. če je prosilec iz prejšnjega odstavka oseba s sedežem v
Sloveniji;
2. če se uvoženo blago, razen v primerih iz alinee d. 16. točke 3.
člena tega zakona, lahko prepozna v pridobljenem proizvodu
oziroma, v primeru iz 91. člena tega zakona, če je mogoče
preverjati izpolnjevanje pogojev za uporabo enakovrednega
blaga;
3. če odobritev postopka uvoza zaradi izvoza lahko vpliva na
izboljšanje pogojev izvoza ali ponovnega izvoza pridobljenih
proizvodov in če niso prizadeti osnovni interesi domačih
proizvajalcev (gospodarski pogoji), kakor jih določa predpis
iz 72. člena tega zakona.

90. člen
(sistem odloga plačila carine in sistem povračila
carine)
(1) Sistem odloga plačila carine v skladu z 2. točko prejšnjega
člena bo carinski organ odobril, če bo upravičenec izkazal
namen, da večino pridobljenega blaga po opravljenih
proizvodnih operacijah tudi dejansko izvozi in bodo izpolnjeni
vsi ostali predpisani pogoji za postopek uvoza zaradi izvoza.
V tem primeru carinski organ odobri odlog plačila carine za
vse blago, ki je namenjeno proizvodnji za izvoz.

93. člen
(rok)
(1) Carinski organ v dovoljenju iz prejšnjega člena določi rok, v
katerem mora upravičenec pridobljene proizvode izvoziti ali
ponovno izvoziti ali zanje zahtevati odobritev drugega
carinskega postopka. Rok mora upoštevati čas, potreben za
izvedbo proizvodnih operacij in prodajo blaga, vendar ne sme
biti daljši od dvanajst mesecev.

(2) Sistem povračila carine v skladu s 1. točko prejšnjega člena
bo carinski organ odobril, če so izpolnjeni pogoji iz 99. člena
tega zakona in upravičenec izkaže, da obstoji možnost, da
bo večina pridobljenih proizvodov tudi izvožena.
(3) Če obstojijo pogoji za uporabo prvega ali drugega odstavka
tega člena, lahko upravičenec sam izbere bodisi sistem odloga
plačila carine bodisi sistem povračila carine.

(2) Rok iz prejšnjega odstavka začne teči z dnem, ko je odobren
p.ostopek uvoza zaradi izvoza. Rok se lahko izjemoma
podaljša na podlagi upravičene pravočasne pisne prošnje
upravičenca.

(4) Sistema odloga plačila carine ni mogoče odobriti za blago, ki
je predmet posebnih ukrepov kmetijske politike.

(3) Kadar je izdano dovoljenje za uporabo enakovrednega blaga
in so pridobljeni proizvodi izvoženi pred uvozom blaga, carinski
organ določi tudi rok v katerem mora biti tuje blago prijavljeno
za postopek uvoza zaradi izvoza. Ta rok teče od dneva
sprejema izvozne deklaracije, ki se nanaša na pridobljene
proizvode, proizvedene iz ustreznega enakovrednega blaga.

(5) Vlada določi še natačnejše kriterije za uporabo sistema odloga
plačila carine in sistema povračila carine.
91. člen
(uporaba enakovrednega blaga)
(1) Vlada v predpisu iz 72. člena tega zakona določi primere in
kriterije, pod katerimi se lahko:
1. pridobljeni proizvodi proizvedejo iz enakovrednega blaga;
2. pridobljeni proizvodi iz enakovrednega blaga izvozijo iz
Slovenije pred uvozom blaga.

(4) Vlada lahko za posamezne proizvodne operacije ali določene
vrste uvoženega blaga določi posebne roke.
94. člen
(evidence normativov porabe blaga)

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se uvozno blago šteje kot
enakovredno, enakovredno blago pa kot uvozno.

(1) Upravičenec mora voditi evidence, iz katerih so razvidni
normativi porabe uvoženega oziroma začasno uvoženega
blaga.

(3) Enakovredno blago, katerega uporaba se dovoli v skladu s
prvim odstavkom tega člena, mora biti enake kvalitete, imeti
enake lastnosti in biti razvrščeno v isto postavko carinske
tarifne številke kot uvoženo blago. Če tako določa predpis iz
72. člena tega zakona, pa lahko Carinska uprava Republike
Slovenije dovoli, da se uporabi enakovredno blago, ki je
obdelano bolj, kot uvozno blago.

(2) Normativi iz prejšnjega odstavka so podlaga za obračun
plačila oziroma povračila carine.
(3) Upravičenec mora na podlagi zahteve carinskega organa
predložiti le-temu podatke o normativih porabe uvoženega
oziroma začasno uvoženega blaga.

(4) Če se uporabi 2. točka prvega odstavka tega člena in je
pridobljeni proizvod, če ne bi bil izvožen oziroma ponovno
izvožen v okviru postopka uvoza zaradi izvoza, zavezan
plačilu izvozne dajatve, mora upravičenec priskrbeti ustrezno
zavarovanje za plačilo izvoznih dajatev za primer, da uvoz
blaga ne bil bil izvršen v predpisanem roku.
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(4) Carinski organ lahko naknadno, v skladu z 62. členom tega
zakona preveri točnost podatkov iz prejšnjega odstavka.
(5) Carinska uprava Republike Slovenije lahko dovoli upravičencu, ki izkaže upravičen ekonomski interes, poseben
(poenostavljen) način dokazovanja normativov porabe
uvoženega ali začasno uvoženega blaga, drugače, kot je to
določeno na podlagi prvega odstavka tega člena.
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99. člen
(podrobnejši pogoji in način povračila plačane carine)

95. člen
(sprostitev blaga v prost promet)

(1) Upravičenec lahko zahteva povračilo plačane carine ali odpust
carinskega dolga za vse blago, razen za tisto, ki je bilo v
trenutku sprejema carinske deklaracije za sprostitev blaga v
prost promet:
predmet kvantitativne omejitve uvoza ali
lahko v okviru carinskih kontingentov predmet preferencialnega carinskega obravnavanja ali avtonomnega ukrepa '
znižanja carinskih dajatev.

Uvoženo blago v nespremenjenem stanju ali začasno uvoženo
blago v nespremenjenem stanju in pridobljeni proizvodi se lahko
sprostijo v prost promet na domačem trgu v skladu z določbami
tega zakona, ki veljajo za sprostitev blaga v prost promet. Primere,
ko sprostitev blaga v prost promet, zaradi osnovnih interesov
domačih proizvajalcev tovrstnega blaga, ni mogoča, določi Vlada.
96. člen
(začasen izvoz blaga zaradi oplemenitenja)

(2) Na carinski deklaraciji za sprostitev blaga v prost promet
mora biti označeno, če bo upravičenec zahteval povračilo
carine oziroma odpust carinskega dolga v skladu s sistemom
povračila carine in pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za povračilo
oziroma odpust.

(1) Posamezni ali vsi pridobljeni proizvodi ali uvoženo blago ali na
oplemenitenje začasno uvoženo blago v nespremenjeni obliki,
je lahko začasno izvoženo zaradi oplemenitenja zunaj
carinskega območja, če to dovoli carinski organ v skladu s
postopkom, ki je predviden za začasni izvoz blaga na
oplemenitenje.

(3) Uporaba sistema povračila carine izključuje uporabo določb
o uporabi enakovrednega blaga in istočasnem izvozu
pridobljenih proizvodov pred uvozom blaga (91. člen tega
zakona).
«■

(2) Če nastane obveznost plačila carine za ponovno uvožene
proizvode, se obračuna:
1. carina za pridobljene proizvode ali nespremenjeno uvozno
blago;
2. carina za proizvode, ponovno uvožene po predelavi izven
carinskega območja v skladu z določbami, ki se nanašajo na
postopek začasnega izvoza na oplemenitenje, pod enakimi
pogoji kot bi bili upoštevani, če bi bili proizvodi izvoženi po tem
postopku in bili sproščeni v prost promet pred izvozom
zadevnega blaga.

(4) Začasen izvoz blaga v smislu 96. člena tega zakona se ne
more šteti za izvoz, na podlagi katerega je mogoče zahtevati
povračilo carine oziroma odpust dolga, razen če blago ni
ponovno uvoženo na carinsko območje v predpisanem roku.
(5) Upravičenec lahko zahteva vrnitev oziroma odpustitev plačila
carine, če lahko dokaže, da so bili pridobljeni proizvodi,
proizvedeni iz uvoženega blaga, ki je bil sproščen v prost
promet po sistemu povračila carine:
1. izvoženi ali
2. je bil zanj, z namenom, da bo blago izvoženo ali ponovno
izvoženo, odobren carinski postopek tranzita, carinskega,
skladiščenja ali začasnega uvoza, začasnega uvoza na
oplemenitenje oziroma uvoza zaradi proizvodnje za izvoz po
sistemu odloga plačila carine ali pa je bil, zaradi nadaljnjega
izvoza, vnesen v prosto carinsko cono, vendar le pod
pogojem, da so izpolnjeni vsi pogoji za uvedbo tega oziroma
teh postopkov.

97. člen
(način določitve carinskega dolga)
(1) Če nastane carinski dolg, se višina tega dolga določi na podlagi
podatkov, ki so veljali za carinsko blago v času sprejema
deklaracije za postopek uvoza zaradi izvoza za to blago.
(2) Če bi bilo blago iz prejšnjega odstavka v času sprejema
deklaracije za postopek uvoza zaradi izvoza lahko predmet
preferencialnega carinskega tretmaja v okviru carinskih kvot
in plafonov, se tak preferencialni tretman zanj upošteva le, če
bi se takšen tretman lahko upošteval za enakovrstno blago v
času sprejetja carinske deklaracije za sprostitev v prost
promet.

(6) Blago iz druge točke prejšnjega odstavka se šteje za carinsko
blago.
(7) Upravičenec lahko vloži zahtevo za povračilo plačane carine
v roku enega leta od dneva, ko so bili izpolnjeni pogoji za
povračilo plačane carine.

(3) V primeru, da je bil ob uvozu blaga zaradi proizvodnje za
izvoz odobren sistem odloga plačila carine, carinski organ pri
obračunu carine zaradi sprostitve blaga v prost promet
obračuna tudi kompenzacijske obresti.
s
98. člen
(zavarovanje eventuelnega carinskega dolga)

100. člen
(pojem postopka predelave pod carinskim nadzorom)
Postopek predelave pod carinskim nadzorom omogoča
upravičencu, da uporabi uvoženo blago na carinskem območju
za predelavo, ki spremeni njegovft naravo ali obliko, ne da bi bilo
uvoženo blago zavezano plačilu carine ali predmet drugih ukrepov
trgovinske politike In dovoljuj, da proizvode, ki so rezultat takšne
predelave, sprosti v prost promet pri tem pa so ti proizvodi zavezani
plačilu carine, po stopnji, ki je predpisana zanje (v nadaljevanju:
predelani proizvodi).

(1) Če carinski organ dovoli začasen uvoz blaga na oplemenitenje
ali uvoz blaga po sistemu odloga plačila carine, mora
upravičenec preden mu je blago prepuščeno predložiti
ustrezpo zavarovanje v skladu s 152. členom tega zakona.
(2) Instrumentov zavarovanja v skladu s prejšnjim odstavkom ni
treba predložiti v primerih, ko bi bilo blago, če bi bilo sproščeno
v progt promet lahko oproščeno plačila carine ali v primerih,
ko je ( Z drugimi ukrepi zagotovljeno jamstvo za pravilno
izvajanje odobrenega carinskega postopka. Posamezne
konkretne primere določi Vlada v predpisu iz 72. člena tega
zakona.
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101. člen
(dovoljenje)
jVl! O'!'.1.
(1) Dovoljenje za opravljanje predelave pod carinskim nadzorom
izda Carinska uprava Republike Slovenije.
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(2) Dovoljenje se lahko izda na zahtevo osebe, ki izvaja postopek
predelave ali osebe, ki tak postopek organizira.
5.
(3) Dovoljenje se lahko izda le:
1. osebam, ki imajo sedež v Sloveniji,
2. če se uvoženi proizvodi lahko identificirajo v predelanih
proizvodih,
3. če novo predelanega blaga ni mogoče ekonomsko upravičeno
vrniti v stanje pred predelavo ter tako ponovno pridobiti sestave
ali stanja blaga, v kakršnem se je uvozilo;
4. če se zaradi postopka predelave pod carinskim nadzorom
ne bodo zlorabljali predpisi o poreklu blaga in *količinskih
omejitvah uvoza, ki bi se nanašala na uvoženo blago;
5. če uporaba tega postopka pomaga ustvarjati oziroma ohranjati
proizvodnjo v državi in ne ogroža bistvenih interesov domačih
proizvajalcev podobnega blaga v Sloveniji (gospodarski
pogoji), kot jih določa predpis iz 72. člena tega zakona.

6.

7.
8.

103. člen
(določitev carinskega dolga)
9.

Če nastane carinski dolg glede nespremenjenega uvoženega
blaga ali polproizvodov glede odobrenega postopka predelave
pod carinskim nadzorom, se višina carinskega dolga določi na
podlagi elementov, ki veljajo za uvoženo blago v času sprejema
deklaracije za začetek postopka predelave pod carinskim
nadzorom.

10.

(2) Delna oprostitev plačila carine se lahko odobri pri začasnem
uvozu blaga, ki ostane v lasti tuje osebe in ni navedeno v
prejšnjem odstavku.

105. člen
(pojem)
Upravičenec lahko v postopku začasnega uvoza uporablja
uvoženo blago na carinskem območju s popolno ali delno
oprostitvijo plačila carine in ne da bi bilo predmet ukrepov
trgovinske politike, če je to blago namenjeno ponovnemu izvozu,
ne da bi bilo blago kakor koli spremenjeno, razen normalnih
sprememb, ki nastanejo zaradi uporabe oziroma rabe tega blaga.

(3) Vlada določi natančnejše pogoje in način v skladu s katerim
lahko upravičenec uveljavlja popolno ali delno oprostitevplačila
carine v skladu s tem členom.
(4) Vlada lahko, v primerih, ko je to potrebno zaradi ohranjanja
proizvodnje v državi in varovanja bistvenih interesov domačih
proizvajalcev podobnega blaga (gospodarski pogoji), kakor
je to določeno s predpisom iz 72. člena tega zakona, določi
listo blaga, za katerega pri začasnem uvozu ni mogoče
zahtevati popolno ali delno oprostitev plačila carine.

107. člen
(rok)
(1) Carinski organ določi rok, v katerem mora biti uvoženo blago
ponovno izvoženo ali zanj določen kakšen drug carinski
postopek.

109. člen
(obračun delne oprostitve plačila carine)

(2) Pri določitvi roka mora carinski organ upoštevati namene,
zaradi katerih je bilo blago začasno uvoženo, vendar pa rok
začasnega uvoza ne more biti daljši od 12 mesecev.

(1) Višina carine, ki se plača pri začasnem uvozu blaga z delno
oprostitvijo plačila carine se določi v vrednosti 3 % od višine
dajatev, ki bi jih bilo treba plačati za to blago, če bi bilo le-to
sproščeno v prost promet na dan, ko je bil zanj odobren
začasni uvoz. Omenjena višina se plača za vsak mesec ali
del meseca, v katerem teče rok začasnega uvoza.

(3) Carinski organ lahko, kadar tako zahtevajo upravičene
okoliščine, podaljša roke, določene v skladu s prvim in drugim
odstavkom, da bi se izvršil namen začasnega uvoza.

(2) Višina carine, ki se plača v skladu s prejšnjim odstavkom ne
sme preseči zneska dajatev, ki bi jih bilo treba plačati, če bi
bilo blago sproščeno v prost promet na dan, ko je bil zanj
odobren začasni uvoz. Obresti se,ne upoštevajo.

108. člen
(popolna ali delna oprostitev plačila carine)
(1) Upravičenec lahko zahteva popolno oprostitev plačila carine
pri začasnem uvozu blaga, če:
1. gre za primere, ko bi bilo blago, če bi bilo sproščeno v prost
promet oproščeno plačila carine v skladu s tem zakonom;
2. gre za blago, ki se začasno uva£a zaradi preizkušanja,
prikazovanja ali opravljanja poskusov, če ga je tuji lastnik dal
brezplačno in za določen čas;
3. gre za blago, ki se začasno uvaža zaradi razstavljanja na
mednarodnih sejmih, razstavah in drugih prireditvah - za
blago, ki je predmet razstavljanja in za predmete, ki se
uporabljajo za urejanje sejemskih oziroma razstavitvenih
prostorov;
4. gre za živali, instrumente, rekvizite in druge predmete, ki so
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namenjeni za kulturnoumetniške, športne in druge prireditve
oziroma snemanje filmov;
gre za embalažo, tovorni in zaščitni pribor ipd., ki so namenjeni
za dostavo ali odpravo blaga, če so tuja last;
gre za opremo, ki je namenjena za potrebe vladnih in nevladnih
mednarodnih ter meddržavnih organizacij ali mednarodnih
oziroma meddržavnih komisij, ki imajo sedež na carinskem
območju oziroma njihovih predstavništev, ki imajo sedež na
carinskem območju;
gre za opremo, ki je namenjena za odvrnitev neposredne
nevarnosti epidemij, elementarnih ali drugih naravnih nesreč
oziroma za odpravo njihovih neposrednih posledic;
gre za jahte, jadrnice in druga plovila s pripadajočimi
plavajočimi privezi in priborom za sidrenje, če so namenjena
za šport in razvedrilo, pod pogojem, da jih začasno uvaža
podjetje ali podjetnik posameznik, ki je registriran za opravljanje
dejavnosti posojanja tujih jaht, jadrnic in drugih plovil na podlagi
pogodbe, sklenjenih s tujimi športnimi klubi in njihovimi zvezami,
da bi jih oddajali tujim turistom - članom teh klubov in njihovih
zvez za uporabo v Sloveniji;
za predmete za gospodinjstvo, ki jih začasno uvažajo domače
in tuje fizične osebe, ki prihajajo na začasno bivanje v
Slovenijo;
opremo, ki jo začasno uvažajo stalni dopisniki oziroma
dopisništva tujih sredstev javnega obveščanja, ki so
registrirani na carinskem območju.

(3) Ugodnosti v zvezi s plačilom carine, ki so priznane
upravičencu, se pri prenosu pravic in obveznosti na drugo
osebo ugotavljajo samostojno.
(4) Če je prenos iz prejšnjega odstavka narejen z delno
oprostitvijo plačila carine pri obeh upravičencih v okviru istega
meseca, je imetnik prvotnega dovoljenja zavezan za plačilo
carine za ta celotni mesec.
(5) Upravičenec mora za začasen uvoz blaga, za katero ni
odobrena popolna oprostitev plačila carine., predložiti
carinskim organom ustrezen instrument zavarovanja za
plačilo carine v skladu s 152. členom tega zakona.
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blago, proizvedeno v tujini in uvozijo kot nadomestni proizvodi,
če takšen postopek podpira prodajo izvoženega blaga, ne da
bi se resneje prizadeli interesi domačih proizvajalcev
istovrstnih ali podobnih proizvodov, kot so pridobljeni proizvodi.

(6) Pogoje, pod katerimi ni treba predložiti instrumenta
zavarovanja po prejšnjem odstavku, določi Vlada v predpisu
iz 72. člena tega zakona.
110. člen
(obračun carinskega dolga)

(3) Začasen izvoz blaga na oplemenitenje se lahko odobri samo:
1. osebi, ki ima sedež v Sloveniji,
2. če je mogoče ugotoviti, da so pridobljeni proizvodi rezultat
predelave začasno izvoženega blaga,
3. če takšna odobritev resneje ne ogroža bistvenih interesov
domačih proizvajalcev (gospodarski pogoji), kakor jih določa
predpis iz 72. člena tega zakona.

(1) Če nastane carinski dolg v zvezi z uvoženim blagom, se ta
določi na podlagi podatkov, ki so veljali za to blago v času
sprejema deklaracije za začasni uvoz blaga. V primerih iz
prvega odstavka 108. člena tega zakona, se višina carinskega
dolga določi na podlagi podatkov, ki so veljali na dan nastanka
carinskega dolga.

115. člen
(pogoji za odobritev popolne ali delne oprostitve
plačila carine)

(2) Če nastane carinski dolg zaradi drugih razlogov, ne pa zaradi
postopka začasnega uvoza z delno oprostitvijo plačila carine,
je višina carinskega dolga enaka razliki med višino carinskega
dolga, obračunanim na podlagi prejšnjega odstavka in dolgom,
ki je plačljiv na podlagi prvega odstavka 109. člena tega zakona.

(1) Popolno ali delno oprostitev plačila carine lahko carinski organ odobri le za pridobljene proizvode, ki se deklarirajo za
sprostitev v prost promet v imenu ali za račun upravičenca
ali druge osebe s sedežem v Sloveniji, če je le-ta pridobila
soglasje upravičenca in izpolnjuje pogoje iz dovoljenja. Delne
ali popolne oprostitve ni mogoče odobriti, če kateri od pogojev
ali obveznosti, ki so povezane z izvedbo postopka začasnega
izvoza blaga na oplemenitenje niso izpolnjene, razen če se
ugotovi, da pomanjkljivosti nimajo pomembnega učinka na
pravilnost izvajanja omenjenega postopka.

111. člen
(pojem)
(1) Postopek začasnega izvoza blaga na oplemenitenje dovoljuje
upravičencu, da domače blago začasno izvozi iz carinskega
območja, da bi bilo oplemeniteno in da proizvode, ki so rezultat
tega oplemenitenja, vrne na carinsko območje in sprosti v
prost promet s popolno ali delno oprostitvijo plačila carine.

(2) Delna ali popolna oprostitev plačila carine, ki jo je treba
obračunati v skladu s prvim odstavkom 111. člena tega
zakona, se opravi tako, da se od zneska carine, obračunane
za pridobljene proizvode, ki se dajo v prost promet, odšteje
vrednost carine, ki bi se morala obračunati na isti dan za
začasno izvoženo blago, če bi bilo to blago uvoženo na
carinsko območje iz države, kjer je bilo blago predmet
proizvodne operacije ali zadnje proizvodne operacije.

(2) Za začasno izvoženo domače blago se obračunajo morebitne
izvozne dajatve ter uporabljajo ukrepi trgovinske politike in
druge formalnosti, ki se uporabljajo za blago, ki zapušča
carinsko območje.
(3) V skladu s tem zakonom se lahko blago začasno izvozi na
oplemenitenje zaradi opravljanja proizvodnih operacij,
navedenih v alineah (a) do (c) 16. točke 3. člena tega zakona.

(3) Vrednost, ki se odšteje v skladu s prejšnjim odstavkom se
določi na podlagi količine in narave blaga na dan sprejema
deklaracije za postopek začasnega izvoza blaga na
oplemenitenje in na podlagi drugih podatkov na dan sprejetja
deklaracije za sprostitev pridobljenih proizvodov v prost
promet.

112. člen
(omejitve)
(1) Postopek začasnega izvoza blaga na oplemenitenje ni mogoč
za naslednje domače blago:
1. blago, katerega izvoz povzroči povračilo ali odpustitev plačila
carine;
2. blago, ki je bilo, pred izvozom, sproščeno v prost promet
brez plačila carine zaradi narave končne uporabe blaga - do
izteka pogojev, ki so določeni za uporabo te oprostitve plačila
carine;
3. blago katerega izvoz povzroči pridobitev izvoznega
nadomestila ali glede katerega se pridobi drugo finančno
ugodnost.

(4) Vrednost začasno izvoženega blaga, ki se upošteva pri
določanju carinske vrednosti pridobljenega blaga, je vrednost,
ugotovljena v skladu s 6. točko 20. člena tega zakona ali, če
se vrednost ne more ugotoviti na ta način, razlika med
carinsko vrednostjo pridobljenih proizvodov in proizvodnih
stroškov.
(5) Če je predmet proizvodne operacije popravilo začasno
izvoženega blaga, je lahko to blago sproščeno v prost promet
s popolno oprostitvijo plačila carine, če se pristojnemu
carinskemu organu dokaže, da je bilo popravilo brezplačno
zaradi obveznosti iz garancije. Ta ugodnost se ne more
uporabiti, če je bilo blago v okvari že ob prvi sprostitvi v prost
promet.

(2) Vlada lahko na zahtevo upravičenca v posebej upravičenih
primerih iz 2. točke prejšnjega odstavka odobri začasni izvoz
blaga na oplemenitenje.
113. člen
(upravičenec)

(6) V primeru, da je bilo popravilo začasno izvoženega blaga
opravljeno proti plačilu, je lahko to blago predmet delne
oprostitve plačila carine. Le-ta se ugotovi tako, da se ugotovi
višina carine za pridobljene proizvode na dan sprejema
deklaracije za sprostitev blaga v prost promet in z
upoštevanjem stroškov popravila kot carinske vrednosti, če
ti stroški predstavljajo edino nadomestilo za popravilo in nanj
ne vplivajo kakršnekoli povezave med upravičencem in
osebo, ki popravilo opravi.

(1) Carinski organ odobri začasen izvoz blaga na oplemenitenje
na zahtevo osebe, ki organizira proizvodne operacije, katerih
predmet naj bi bilo začasno izvoženo blago.
(2) Ne glede na prvi odstavek lahko Carinska uprava Republike
Slovenije na podlagi sklepa Vlade izda dovoljenje za začasen
izvoz blaga na oplemenitenje tudi drugi osebi (samo glede
domačega blaga, za katero ne velja preferencialni carinski
tretman), če gre za to, da se domači proizvodi vdelajo v
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116. člen
(uporaba preferencialnih carinskih stopenj)

120. člen
(pojem)

(1) Če bi začasno izvoženo blago pri sprostitvi v prost promet
lahko bilo oproščeno plačila carine zaradi namena uporabe
tega blaga, se to upošteva pri izračunu višine carinskega
dolga, če so bile izvršene proizvodne operacije med začasnim
izvozom v skladu z namenom uporabe tega blaga.

(1) Izvozni carinski postopek pomeni izpolnitev formalnosti,
vključno z ukrepi trgovinske politike in plačilom izvoznih
dajatev, ki so predvidene, da domače blago lahko zapusti
carinsko območje.
(2) Izvozni carinski postopek se izpelje za vse blago, ki se izvaža,
razen tranzitnega blaga in blaga, ki se izvaža v skladu s
postopkom začasnega izvoza zaradi oplemenitenja.

(2) Če se za pridobljene proizvode lahko upošteva preferencialna
carinska stopnja v skladu z zakonom, ki ureja carinsko tarifo
in bi se preterencialna carinska stopnja lahko uporabila tudi
za blago, ki se razvršča v isto carinsko tarifno številko kot
začasno izvoženo blago, se za izračun višine carinskega
dolga v skladu z drugim odstavkom 116. člena tega zakona,
upošteva carinska stopnja, ki bi se uporabila, če bi začasno
izvoženo blago izpolnjevalo pogoje za preferencialno carinsko
stopnjo.

(3) Izvoz blaga se lahko dovoli pod pogojem, da blago, za katero
je vložena izvozna carinska deklaracija, zapusti carinsko
območje v enakem stanju, kot je bilo v času sprejema izvozne
carinske deklaracije.
(4) Blago deklarirano za izvoz je pod carinskim nadzorom od
sprejema izvozne carinske deklaracije do zapustitve
carinskega območja.

117. člen
(sistem zamenjave)

121. člen
(pojem)

(1) Sistem zamenjave omogoča, ob upoštevanju določb 111. do
116. člena tega zakona, da uvožen proizvod (v nadaljevanju:
nadomestni proizvod) nadomesti pridobljeni proizvod.

(1) V okviru tranzitnega carinskega postopka se carinsko blago
pod carinskim nadzorom prenese:
(a) preko carinskega območja ali
j
(b) od enega do drugega kraja na carinskem območju,
ne da bi bilo to blago zavezano plačilu carine in bilo predmet
drugih ukrepov trgovinske politike.

(2) Carinski organ lahko dovoli uporabo sistema zamenjave, če
gre za popravilo domačega blaga. Carinski organ lahko dovoli
uporabo sistema zamenjave le, če je mogoče kontrolirati
izpolnjevanje pogojev iz šestega in sedmega odstavka tega
člena tudi naknadno.

(2) Tranzitni carinski postopek se lahko dovoli za blago, katerega
uvoz ni prepovedan.

(3) Pogoji, predpisani za pridobljene proizvode veljajo tudi za
nadomestne proizvode.

122. člen
(začetek in konec tranzitnega postopka)

(4) Carinski organ lahko, pod pogoji, ki jih določi Vlada, dovoli, da
se nadomestni proizvodi uvozijo pred začasnim izvozom
blaga (predhodni uvoz).

Tranzitni postopek se začne s prepustitvijo blaga v tranzitni
postopek in se konča, ko je blago skupaj z ustreznimi dokumenti
predloženo namembnemu carinskemu organu.

(5) V primeru iz prejšnjega odstavka mora upravičenec predložiti
ustrezen instrument zavarovanja za plačilo uvoznih dajatev,
če izvoz ne bo izvršen v določenem roku, ta rok pa ne sme
biti daljši od dveh mesecev, računano od dneva sprejema
deklaracije za sprostitev nadomestnega proizvoda v prost
promet. Le izjemoma se sme na podlagi prošnje upravičenca
in zaradi upravičenih okoliščin ta rok podaljšati.

123. člen
(ukrepi carinskega nadzorstva)
(1) Carinski organ sme v zvezi z blagom, ki je v tranzitu čez
carinsko območje odrediti ukrepe carinskega nadzorstva, "ki
se mu zdijo potrebni za ugotavljanje istovetnosti blaga in
izvajanje tranzitnega postopka v skladu s predpisi.

(6) Nadomestni proizvodi morajo imeti enako carinsko tarifno
številko, biti enake trgovske kvalitete in tehničnih karakteristik
kot začasno izvoženo blago, ki bo predmet popravila.

(2) Carinski organ, ki sprejme carinsko deklaracijo za tranzitni
postopek lahko kot poseben ukrep carinskega nadzorstva
določi tudi posebno pot, po kateri mora blago potovati,
deklarant pa mora zagotoviti, da bo blago prepeljano po tej
posebni poti.

(7) Če se je začasno izvoženo blago pred začasnim izvozom
uporabljalo, tudi nadomestni proizvod ne sme biti nov, ampak
mora biti rabljen, razen če je bil nadomestni proizvod dobavljen
brezplačno zaradi garancije ali proizvodne napake.

124. člen
(zavarovanje carinskega dolga)

118. člen
(carinski dolg pri predhodnem uvozu nadomestnih
proizvodov)

(1) Deklarant mora pri vstopnem carinskem organu predložiti
instrument zavarovanja za plačilo carine za primer, če bi
nastal carinski dolg.
i
ri
(2) Pogoje, ob katerih ni treba predložiti instrumentov zavarovanja
v skladu s prejšnjim odstavkom določi Vlada.

Pri predhodnem uvozu nadomestnih proizvodov v skladu s četrtim
odstavkom prejšnjega člena, če se carina plača v skladu s 115.
členom tega zakona, se vrednost, ki jo je treba odšteti določi na
podlagi podatkov, ki veljajo za začasen izvoz blaga na dan
sprejema carinske deklaracije za začasen izvoz blaga na
oplemenitenje.
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odobri uporabnikom, da začnejo z delom v prosti carinski
coni, ko Vlada izda soglasje za ustanovitev proste carinske
cone in ko komisija izda dovoljenje za začetek dela v skladu
s predpisi.

125. člen
(obveznosti carinskega zavezanca)
(1) Carinski zavezanec mora predložiti blago v nespremenjenem
stanju namembnemu carinskemu organu v predpisanem roku
in spoštovati ukrepe, ki jih je sprejel carinski organ, da bi se
ugotovila in zagotovila Istovetnost blaga in izpolnjevati
obveznosti v tranzitnem postopku.

(2) Komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje minister, pristojen za
gospodarske odnose s tujino. Sestavljajo jo predstavniki
ministrstva, pristojnega za gospodarske odnose s tujino,
ministrstva, pristojnega za finance, ministrstva, pristojnega
za varstvo okolja in urejanje prostora, Carinske uprave
Republike Slovenije ter predstavniki lokalpih oblasti.

(2) Za izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je odgovoren
tudi prevoznik ali prevzemnik blaga, ki sprejme blago vedoč,
dp je v carinskem tranzitnem postopku.

(3) Komisija iz prvega odstavka tega člena preveri, ali so izpolnjeni
organizacijski, prostorski, energetski, okoljevarstveni in
tehnični pogoji za delo proste carinske cone in pogoji za delo
carinske službe v prosti carinski coni,

126. člen
(pojem in uporaba drugih določb tega zakona)
(1) Domače blago, ki se v tranzitnem postopku prevaža Iz enega
dela Slovenije v drug del preko tujega carinskega območja,
ostane domače blago.

(4) Komisija iz prvega odstavka tega člena izda dovoljenje za
začetek dela v prosti carinski coni y roku 15 dni po ugotovitvi,
da so izpolnjeni pogoji za začetek dela.

(2) Za prevoz domačega blaga v skladu s prejšnjim odstavkom
carinski organ primemo uporablja določbe 121. do 123. in
125. člena tega zakona.

(5) Ustanovitelj je prisoten pri preverjanju izpolnjevanja pogojev
iz prejšnjega odstavka.

127. člen
(pojem)

(6) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko odvzame,
če ustanovitelj ali uporabniki cone r,e upoštevajo pogojev za
poslovanje, ki so določeni z dovoljenjem ali če prenehajo
obstajati razlogi in pogoji na podlagi katerih je bilo dovoljenje
izdano.

Prosta carinska cona je del carinskega območja, ki je posebej
ograjen od preostalega carinskega območja in v katerem se šteje:
(a) da, glede plačila carine, in drugih ukrepov trgovinske politike,
carinsko blago ni na carinskem območju, vendar le pod
pogojem, da to blago nI deklarirano za sprostitev v prost
promet ali ni porabljeno ali uporabljeno drugače, kot pod pogoji
in na način, kot g? določajo carinski predpisi;

130. člen
(ločitev proste carinske cone od preostalega
carinskega območja)
(1) Prosta carinska cona mora biti ograjena in označena.

(b) kot da je domače blago, ki je zaradi nameravanega izvoza
vnešeno v prosto carinsko cono, izvoženo že v trenutku, ko
je vnešeno v prosto carinsko cono.

(2) Prosta carinska cona oz. njen del morata biti opremljena tako,
da je promet blaga iz cone ali v njo mogoč samo Skozi določene
izhode oz. vhode. Ograja in vhodi ter izhodi morajo biti primerno
urejeni, zavarovani in osvetljeni.

128. člen
(soglasje Vlade za ustanovitev proste carinske cone)

(3) Ustanovitelj mora na območju proste carinske cpne zagotoviti
prostore, potrebne za delo carinskih organov.

(1) Prosto carinsko cono lahko ustanovi ena ali več domačih
pravnih oseb (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj), ki pridobi
soglasjeVlade in dovoljenje za začetek dela, ki ga izda komisija
v skladu s 129. členom tega zakona.

(4) Za posege v prostor oziroma graditev objektov na območju
proste carinske cone je treba k dovoljenju po predpisih o
urejanju prostora oziroma graditvi objektov pridobiti soglasje
carinskega organa.

(2) Vlada izda soglasje iz prejšnjega odstavka tega člena ria
podlagi pisne zahteve ustanovitelja, dokumentov, ki
dokazujejo upravičenost ustanovitve proste carinske cone
in mnenja ministrov pristojnih za finance in ekonomske odnose
s tujino v roku 30 dni od prejema popolnega zahtevka.

132. člen
(vnos blaga v prosto carinsko cono)
(1) Uporabnik lahko prosto vnaša v prosto carinsko cono blago
Iz 127. člena tega zakona.

(3) Vlada lahko odvzame izdano soglasje za ustanovitev proste
carinske cone, če prenehajo obstajati razlogi in pogoji na
podlagi katerih je bilo soglasje izdano ali če ustanovitelj in
uporabniki ne izpolnjujejo oziroma ne izpolnjujejo več pogojev,
ki so potrebni za izdajo soglasja za ustanovitev proste carinske
cone.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ zahteva,
da se blago, ki predstavlja nevarnost za drugo blago ali blago,
ki zaradi svoje narave zahteva posebno ravnanje in posebne
prostore za hranjenje, vnesejo le v prosto carinsko cono, ki
lahko zagotovi varno ravnanje z blagom oziroma posebne
prostore, ki so potrebni za hranjenje tega blaga.

(4) Podrobnejši način obravnavanja zahtevkov in dokumente, ki
morajo biti priloženi zahtevku ter način preverjanja
izpolnjevanja predpisanih pogojev, določi Vlada.

. (3) Blago vnešeno v prosto carinsko cono v skladu s tem členom,
lahko ostane v prosti carinski coni brez časovnih omejitev,
razen za kmetijske proizvode, ki jih določi Vlada zaradi
izvajanja kmetijske politike ter so vnešeni v cono v skladu s
točko b. 127. člena tega zakona.

129. Člen
(dovoljenje za začetek dela)
(1) Ustanovitelj lahko začne z delom v prosti carinski coni oz.
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- o blagu, ki se vnaša v prosto carinsko cono,
- o blagu, ki se iz proste carinske cone iznaša,
- o blagu, ki se v prosti carinski coni porabi in
- o spremembah na blagu v coni.

133. člen
(predložitev carinskega blaga)
(1) Razen, če je to potrebno v skladu z drugim odstavkom 135.
člena tega zakona, blaga, ki se vnaša v prosto carinsko
cono ni potrebno predložiti carinskim organom niti zanj vložiti
carinske deklaracije.

(2) Uporabnik vodi evidence o blagu kronološko na podlagi
podatkov iz dokumentov, ki spremljajo blago pri izvozu in
uvozu ter na podlagi normativov pri proizvodnji blaga.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti blago predloženo
carinskim organom ter izpeljani s tem zakonom predpisani
carinski postopki, če:

(3) Minister, pristojen za finance predpiše način vodenja evidence
Iz prvega odstavka tega člena in ukrepe carinskega nadzora
v prosti carinski coni.

(a) se z vnosom blaga v prosto carinsko cono zaključi kateri
drug carinski postopek za to blago, razen če je z določbami
za ta postopek določeno, da blaga ni treba predložiti carinskim
organom;

137. člen
(dejavnosti v prosti carinski coni)

(b) z vnosom blaga v prosto carinsko cono blago izpolni pogoje
za povračilo oziroma odpust plačila uvoznih dajatev;

(1) V prosti carinski coni sme uporabnik v skladu s tem zakonom
opravljati proizvodne in storitvene dejavnosti, tudi, če se
opravljajo na obrtni način, ki jih opredeli ustanovitelj v
ustanovitvenem aktu oz. pogodbi.

(c) gre za blago iz b. točke 127. člena tega zakona.
"V' ■ J
(3) Carinski organ lahko zahteva, da uporabnik blago, ki je v
skladu s posebnimi predpisi zavezano plačilu izvoznih dajatev
ali če za izvoz tega blaga veljajo drugi ukrepi trgovinske
politike, prijavi carinskemu organu.

(2) Bančne in druge finančne posle, posle premoženjskega in
osebnega zavarovanja ter pozavarovanja sme uporabnik v
prosti carinski coni opravljati le v zvezi z opravljanjem
dejavnosti iz prejšnjega odstavka tega člena.

134. člen
(izvajanje carinske kontrole)

(3) V prosti carinski coni sme uporabnik opravljati promet blaga
na debelo. Promet blaga na drobno sme uporabnik v prosti
carinski coni opravljati le za druge uporabnike, za njihovo
uporabo v prosti carinski coni.

(1) Dostopi, vstopi in izstopi iz proste carinske cone so pod
carinsko kontrolo.

(4) Dejavnost iz prvega do tretjega odstavka tega člena ne sme
ogrožati zdravega življenjskega in delovnega okolja.

(2) V skladu s prejšnjim odstavkom so osebe in transportna
sredstva, ki vstopajo ali odhajajo iz proste carinske kontrole
lahko podvržene carinskemu pregledu.

(5) Carinski organ sme, če je to potrebno zaradi ustreznega
izvajanja carinskega nadzora, začasno omejiti ali začasno
prepovedati opravljanje katere od dejavnosti iz prvega od
tretjega odstavka tega člena, če istočasno zoper uporabnika
cona ali ustanovitelja uvede postopek zaradi prekrška v skladu
s tem zakonom ali ga ovadi zaradi utemeljenega suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s poslovanjem v prosti carinski
coni.

(3) Carinski organ lahko v primeru, ko je sprejel ukrepe iz petega
oziroma šestega odstavka 137. člena tega zakona ali ko je
proti uporabniku ali ustanovitelju proste carinske cone sprožil
postopek zaradi carinskega prekrška oziroma ga ovadil
pristojnim organom zaradi suma storitve kaznivega dejanja,
prepove ali omeji posamezni osebi dostop do proste carinske
cone.

(6) Carinski organ lahko uporabniku cone, ki v roku, ki je določen
za uskladitev poslovanja v skladu s tem zakonom s
pravnomočno odločbo, ne uskladi opravljanja svoje dejavnosti
v coni z določbami tega zakona, prepove opravljati dejavnost
v prosti carinski coni.

(4) Ustanovitelj ali uporabnik mora carinskemu ali drugemu
pristojnemu organu omogočiti carinski ali drug nadzor.
135. člen
(preverjanje blaga)

138. člen
(izjemna dovoljenja za skladiščenje v prosti carinski
coni)

(1) Carinski organ lahko preverja blago, ki se vnaša, iznaša ali
zadržuje v prosti carinski coni.

(1) Domače blago, ki ni namenjeno izvozu ali predelavi v prosti
carinski coni, sme uporabnik le izjemoma, ob soglasju
pristojnega carinskega organa, skladiščiti v prosti carinski
coni, ločeno od drugega blaga.

(2) Z namenom, da se omogoči preverjanje v skladu s prvim
odstavkom tega člena morajo uporabniki proste carinske cone
predložiti oziroma zagotoviti carinskim organom kopijo
transportnega dokumenta, ki spremlja blago pri vsakem vnosu
oziroma iznosu iz proste carinske cone.

(2) Carinski organ ne dovoli skladiščenja blaga iz prejšnjega
odstavka, če bi to otežilo kontrolo poslovanja v prosti carinski
coni.
o
(3) Domače blago, ki ga uporabnik skladišči na območju proste
carinske cone, mora evidentirati v skladu s predpisom iz
tretjega odstavka 136. člena tega zakona.

(3) Če se carinski organ odloči za preverjanje v skladu s prvim
odstavkom tega člena, so uporabniki dolžni omogočiti
carinskim organom dostop do blaga in dokumentacije o blagu,
ki je predmet preverjanja.
.'.»'haI-JIC i
136. člen
(evidence)
(1) Uporabnik mora zaradi carinskega nadzora voditi evidence:
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139. člen
(iznos blaga iz proste carinske cone)

142. člen
(ravnanje z blagom, katerega vnos je prepovedan)

(1) Blago, ki se iznaša iz proste carinske cone, je lahko, če ni s
posebnimi predpisi drugače določeno:
ponovno izvoženo oziroma izvoženo s carinskega območja;
vnešeno na preostalo carinsko območje.

(1) Ko carinski organ odkrije ali izve za blago, katerega uvoz ali
vnos na carinsko območje ni dovoljen, izda odločbo, s katero
naloži prevozniku, njegovemu pooblaščencu ali drugi osebi,
ki je odgovorna za blago, da ga mora v določenem roku
odpeljati iz carinskega območja. Ta rok se določi glede na
dejanske okoliščine posameznega primera, v nobenem
primeru pa ne more biti daljši od pet dni od dneva vročitve
odločbe. Blago se odvzame, če se v predpisanem roku ne
vrne v tujino.

(2) Če je blago vnešeno na preostalo carinsko območje, mora
deklarant postopati v skladu z določbami III. dela tega zakona,
razen če gre za domače blago iz 138. člena tega zakona.
(3) Pri izvozu oziroma ponovnem izvozu blaga iz proste carinske
cone se carinski organ z ustreznimi ukrepi prepriča, ali so
izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji za izvoz oziroma ponovni
izvoz blaga iz proste carinske cone.

(2) Odvzeto blago da carinski organ na prodaj, brezplačno
prepusti osebam iz 58. člena ali pa na stroške osebe iz
prejšnjega odstavka, po veljavnih predpisih uniči.

140. člen
(carinska vrednost in obračun carinskega dolga)

143. člen
(splošna pravila o carinskem dolgu)

(1) Če v zvezi z blagom, ki je bilo iz proste carinske cone vnešeno
na preostalo carinsko območje nastane carinski dolg, in se
carinska vrednost za to blago določi na podlagi dejansko
plačane cene oziroma cone, ki jo je treba plačati za to blago,
cena pa vključuje tudi stroške skladiščenja in ohranjanja blaga
medtem, ko je bilo blago v prosti carinski coni, se ti stroški ne
vštevajo v carinsko vrednost blaga, če so izkazani ločeno od
dejansko plačane cene oziroma cene, ki jo je treba plačati.

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane s:
(a) sprostitvijo blaga, ki je zavezano plačilu carine v prost promet
ali
(b) prepustitvijo takega blaga v postopek začasnega uvoza blaga
z delno oprostitvijo plačila carine.

(2) Če je bilo blago iz prejšnjega odstavka v prosti carinski coni
predmet običajnih postopkov in ravnanj iz prvega odstavka
83. člena tega zakona, se za določitev višine carinskega
dolga upoštevajo narava blaga, njegova carinska vrednost in
količina, ki bi se upoštevala za to blago v času nastanka
carinskega dolga, če ne bi bili predmet običajnih postopkov in
ravnanj.To pravilo se lahko upošteva le na predlog carinskega
deklaranta in če je carinski organ vnaprej dovolil takšno
ravnanje z blagom. Vlada določi izjeme od tega pravila.

(3) Carinski dolžnik za carinski dolg iz prvega odstavka tega
člena je deklarant; v primeru indirektnega zastopanja je
carinski dolžnik tudi oseba v imenu katere je deklarant vložil
carinsko deklaracijo.

(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku
sprejema carinske deklaracije za predvideni postopek.

(4) Če je bila carinska deklaracija za carinski postopek iz prvega
odstavka tega člena vložena na podlagi informacije, zaradi
katere zakonsko določene uvozne dajatve niso bile
obračunane in plačane, sp oseba, ki je priskrbela to informacijo
oziroma oseba, ki je vedela oziroma bi morala vedeti, da je ta
Informacija lažna, prav tako šteje za carinskega dolžnika.

141. člen
(pojem in pogoji)

144. člen
(carinski dolg pri nezakonitem vnosu blaga)

(1) Carinsko blago je lahko:
ponovno izvoženo iz carinskega območja,
uničeno,
prepuščeno carinskemu organu v prosto razpolaganje.

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane tudi:
(a)z nezakonitim vnosom blaga, ki je zavezano plačilu carine na
carinsko območje;
(b)z nezakonitim vnosom blaga, zavezanega plačilu carine iz
proste carinske cone na preostalo carinsko območje.

(2) Pri ponovnem izvozu blaga se morajo, če ni drugače določeno
s tem zakonom, izpolniti vse formalnosti, predvidene za izvoz
blaga, vključno s pogoji, ki jih predvidevajo ukrepi trgovinske
politike.

(2) Za potrebe tega člena nezakonit vnos pomeni vsak vnos
blaga v nasprotju z določbami 28., 32. in drugo alineo prvega
odstavka 139. člena tega zakona.

(3) Ponoven izvoz oziroma uničenje blaga je treba predhodno
napovedati carinskemu organu, ki zavrne ponoven izvoz
oziroma uničenje blaga, če niso izpolnjeni pogoji iz prejšnjega
odstavka.

(3) Carinski dolg iz prvega odstavka tega člena nastane v
trenutku nezakonitega vnosa blaga.
4
(4) Carinski dolžniki za plačilo carinskega dolga iz prvega
odstavka tega člena so:
- oseba, ki je nezakonito vnesla blago na carinsko območje
oziroma na preostalo carinsko območje
- osebe, ki so sodelovale pri nezakonitem vnosu blaga in so se
zavedale oziroma bi se morale zavedati, da je tak vnos blaga
nezakonit iri
osebe, ki so pridobile oziroma hranile takšno blago in so se v
času pridobitve oziroma hrambe blaga zavedale oziroma bi
se morale zavedati, da je bilo blago vnešeno na carinsko
območje oziroma preostalo carinsko območje nezakonito.

(4) Uničenje se opravi na stroške deklaranta. Odpadki in ostanki,
ki preostanejo po uničenju blaga se obravnavajo kot carinsko
blago in se morajo deklarirati za s tem zakonom predvideno
carinsko dovoljeno rabo ali uporabo blaga.
(5) Z blagom, ki se prepusti carinskemu organu v prosto
razpolaganje se ravna kot z blagom katerega uvoz ni dovoljen,
pa ga prevoznik ali deklarant ne odpelje iz carinskega območja
v predpisanem času.
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(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena je carinski dolžnik:
- oseba, ki je porabila ali rabila blago in
- osebe, ki so sodelovale pri porabi oziroma uporabi blaga, če
so se zavedale ali bi se morale zavedati, da je blago rabljeno
ali uporabljeno v nasprotju s predpisanimi pogoji.
i
(4) V primeru, da je carinski dolg nastal v zvezi z blagom, ki je
izginilo in ni mogoče ugotoviti carinskega dolžnika v skladu s
prejšnjim odstavkom, je carinski dolžnik oseba, ki je znana
carinskim organom kot zadnji imetnik blaga.

145. člen
(carinski dolg pri odstranitvi blaga izpod carinskega
nadzora)
(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane tudi z odstranitvijo
blaga, ki je zavezano plačilu carine, izpod carinskega
nadzora.
(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku
odstranitve blaga Izpod carinskega nadzora.
(3) Carinski dolžniki za carinski dolg iz prvega odstavka tega
člena so:
oseba, ki je odstranila blago izpod carinskega nadzora,
osebe, ki so sodelovale pri odstranitvi blaga in so se zavedale
oziroma bi se morale zavedati, da je s tem dejanjem blago
odstranjeno izpod carinskega nadzora;
- osebe, ki so pridobile ali hranile takšno blago in so se v času
pridobitve oziroma hranjenja blaga zavedale oziroma bi se
morale zavedati, da je bilo to blago odstranjeno izpod
carinskega nadzorstva in
če je glede na okoliščine primera to primerno, oseba, ki je bila
zavezana izpolniti dolžnosti, ki izhajajo iz začasne hrambe
blaga oziroma carinskega postopka, ki je bil dovoljen za to
blago.

148. člen
(kdaj carinski dolg ne nastane)
(1) Ne glede na 144. člen in točko (a) prvega odstavka 146.
člena tega zakona se šteje, da carinski dolg za določeno
blago ni nastal, če oseba dokaže, da obveznosti, ki izvirajo
Iz:
(a) določb 28. in 32. člena ter drugo alineo prvega odstavka 139.
člena tega zakona,
(b) začasne hrambe tega blaga ali
(c) uporabe carinskega postopka, ki je bil uveden za to blago
niso bile izpolnjene zaradi popolnega uničenja ali nepovratne
izgube tega blaga; le-to pa je bilo posledica narave blaga,
nepredvidljivih okoliščin, višje sile ali posledica dovoljenja
carinskih organov.

146. člen
(carinski dolg zaradi neizpolnjevanja dolžnosti)

(2) Za potrebe prejšnjega odstavka se šteje, da je blago
nepovratno izgubljeno tudi, če je neuporabno za katero koli
osebo.

(1) Carinski dolg pri uvozu blaga nastane, v primerih, ki niso
navedeni v 145. členu tega zakona, tudi z:
(a) neizpolnitvijo ene od dolžnosti, ki v zvezi z blagom, ki je
zavezano plačilu carine, izhajajo iz njihove začasne hrambe
ali carinskega postopka, ki je bil dovoljen za to blago;
(b) neizpolnitve enega od pogojev za prepustitev blaga v določen
carinski postopek ali za odobritev carinske oprostitve ali
olajšave zaradi namena končne uporabe tega blaga, če ni
ugotovljeno, da te napake niso Imele pomembnega vpliva na
pravilno izvajanje začasne hrambe ali carinskega postopka.

(3) Šteje se, da carinski dolg pri uvozu ni nastal tudi v zvezi z
blagom, sproščenim v prost promet s carinsko oprostitvijo
zaradi namena končne uporabe tega blaga, če je bilo to blago
z dovoljenjem carinskih organov izvoženo ali ponovno
izvoženo.
(4) Če se v skladu s prvim odstavkom tega člena šteje, da carinski
dolg ni nastal v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno v prost
promet s carinsko oprostitvijo zaradi namena končne uporabe
blaga, se ostanki oziroma odpadki, ki preostanejo po uničenju
blaga štejejo za carinsko blago.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka carinski dolg nastane v
trenutku, ko bi morala biti izpolnjena obveznost, zaradi
neizpolnitve katere nastane carinski dolg ali v trenutku, ko je
za blago, sproščeno v določen carinski postopek ugotovljeno,
da ni izpolnjen predpisan pogoj za sprostitev v ta postopek ali
za odobritev carinske oprostitve ali olajšave zaradi namena
njegove končne uporabe.

(5) Če je v skladu s 145. in 146. členom tega zakona carinski
dolg nastal v zvezi z blagom, ki je bilo sproščeno v prost
promet z znižano carinsko stopnjo zaradi namena končne
uporabe tega blaga, se vrednost carine, ki je bila plačana ob
sprostitvi blaga odšteje od vrednosti carinskega dolga. Ta
določba se primerno uporablja tudi v primeru, če carinski
dolg nastane v zvezi z ostanki ali odpadki, ki preostanejo po
uničenju takšnega blaga.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena je carinski dolžnik
oseba, ki bi glede na okoliščine posameznega primera morala
izpolniti predpisane obveznosti, ki izhajajo iz začasne hrambe
carinskega blaga, zavezanega plačilu carine ali iz carinskega
postopka, ki je bil odobren za to blago oziroma oseba, ki bi
morala izpolniti pogoje za sprostitev blaga v določen carinski
postopek.

149. člen
(obveznost plačila izvoznih dajatev)
(1) Obveznost plačila izvoznih dajatev se določa v skladu s
predpisom, ki ureja plačevanje izvoznih dajatev.

147. člen
(carinski dolg zaradi nepravilne rabe ali uporabe
blaga v prosti carinski coni)

(2) Če predpis iz prejšnjega odstavka nima določb o nastanku
obveznosti plačila izvoznih dajatev in načina plačila teh dajatev,
obveznost plačila izvoznih dajatev nastane, ko je sprejeta
carinska deklaracija za
(a) Izvoz blaga,
(b) carinsko skladiščenje izvozno ocarinjenega blaga,
(c) izvoz domačega blaga, ki je z namenom, da bo izvoženo
vnešeno v prosto carinsko cono v skladu s točko (c) drugega
odstavka 133. člena,
(d) začasen izvoz blaga na predelavo.

(1) Carinski dolg pri uvozu nastane z uporabo ali rabo blaga,
zavezanega plačilu carine v prosti carinski coni v nasprotju s
predpisanimi pogoji. Blago, ki izgine in njegovega izginotja ni
mogoče zadovoljivo pojasniti carinskim organom, se šteje
kot da je bilo porabljeno oziroma uporabljeno v prosti carinski
coni v nasprotju s predpisanimi pogoji.
(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka nastane v trenutku, ko
je blago porabljeno oziroma prvič rabljeno v nasprotju s
predpisanimi pogoji.
31. marec 1998

59

poročevalec, št. 22

(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena lahko Vlada, v primerih,
ko je v skladu s predpisom iz 59. člena tega zakona dovoljen
kateri od poenostavljenih postopkov, določi daljši rok za plačilo
carinskega dolga. Ta rok ne sme biti daljši od trideset dni.

(3) Obveznost plačila izvoznih dajatev nastane tudi:
(a) z iznosom blaga, ki je zavezano plačilu izvoznih dajatev iz
carinskega območja, ne da bi bila zanj vložena carinska
deklaracija,
(b) z neizpolnitvijo pogojev, ki bi morali biti izpolnjeni, da bi blago
lahko bilo iznešeno iz carinskega območja ter bilo pri tem v
celoti aii delno oproščeno plačila izvoznih dajatev.
•o
(4) Dolžnik za plačilo izvoznih dajatev iz drugega odstavka in
točke (b) tretjega odstavka tega člena je carinski deklarant, v
primeru, da je deklarant vložil deklaracijo v imenu druge osebe,
je dolžnik za plačilo izvoznih dajatev tudi oseba, v imenu
katere je bila deklaracija vložena.

154. člen
(naknaden obračun carinskega dolga)
(1) Če carinski organ izve oziroma ugotovi, da:
(a) je zaradi nezakonitega ravnanja s carinskim blagom nastal
carinski dolg ali
(b) že nastal carinski dolg ni bil obračunan ali
(c) je obračunan znesek carinskega dolga nižji, kot je to določeno
s tem zakonom, izda po uradni dolžnosti ali na zahtevo
dolžnika, najpozneje v roku deset dni po ugotovitvi nastanka
obveznosti odločbo, s katero naložijo dolžniku, da poravna
nastalo obveznost.

(5) Dolžnik za plačilo izvoznih dajatev iz točke (a) tretjega
odstavka tega člena je oseba, ki je iznesla blago in oseba, ki
je sodelovala pri takšnem iznosu, pri tem pa se je zavedala ali
bi se morala zavedati, da carinska deklaracija ni bila vložena,
čeprav bi morala biti.

(2) Za izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka se primerno
uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 153. člena
tega zakona. Pritožba ne zadrži izvršitve.

151. člen
(pravila, ki se upoštevajo pri določitvi carinskega
dolga)

(3) Če je blago iz prvega odstavka še carinsko blago, se lahko
le-to sprosti v prost promet šele, ko je obveznost iz prvega
odstavka tega člena poravnana oziroma zanjo predložen
ustrezen instrument zavarovanja v skladu s 152. členom
tega zakona.

(1) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se višina carinskega
dolga določi na temelju pravil, ki so v veljavi na dan nastanka
carinskega dolga.

(4) Naknaden obračun carinskega dolga v skladu s točko (a)
prvega odstavka tega člena se lahko opravi v petih letih po
nastanku carinskega dolga. Naknaden obračun carinskega
dolga v skladu s točkama (b) in (c) prvega odstavka tega
člena pa je mogoč v enem letu po nastanku carinskega dolga.

(2) Če ni mogoče natančno določiti, kdaj je nastal carinski dolg,
carinski organ pri določitvi višine carinskega dolga upošteva
predpise, ki so veljali na dan ugotovitve nastanka carinskega
dolga.
152. člen
(zavarovanje plačila carinskega dolga)

(5) Vlada določi višino obveznosti, za katero se ne opravi
naknaden obračun.

(1) Carinski organ lahko zahteva zavarovanje plačila carinskega
dolga v vseh primerih, ko to predvideva ta zakon. Carinski
organ lahko zahteva zavarovanje plačila carinskega dolga
tudi v drugih primerih, če menijo, da je carinski dolg nastal ali
bi lahko nastal in ni gotovo, da bo dolžnik obveznost tudi
izpolnil v predpisanem roku.

156. člen
(ugasnitev obveznosti plačila carinskega dolga)

(3) Če carinski organ v skladu s tem zakonom zahteva
zavarovanje plačila carinskega dolga, mora le-to preskrbeti
carinski dolžnik oziroma oseba, ki bi lahko v zvezi z določenim
blagom postala carinski dolžnik.

Obveznost plačila carinskega dolga ugasne:
1. s plačilom carinskega dolga,
2. z odpustitvijo plačila carinskega dolga,
3. z umikom carinske deklaracije, na osnovi katere je nastal
carinski dolg, v skladu z 51. členom tega zakona,
4. če je blago pred prepustitvijo deklarantu, odvzeto ali zaplenjeno,
uničeno na zahtevo carinskih organov, uničeno ali prepuščeno
carinskim organom v skladu s 141. členom tega zakona ali
uničeno oziroma nepovratno izgubljeno zaradi narave blaga,
nepredvidljivih okoliščin ali višje sile;
5. če je bilo blago, v zvezi s katerim je carinski dolg nastal,
odvzeto zaradi nezakonitega vnosa na carinsko območje;
6. z zastaranjem pravice do izterjave carinskega dolga.

(4) Vlada predpiše postopek zavarovanja in vrste instrumentov
zavarovanja plačila carine.

158. člen
(povračilo aii odpustitev carinskega dolga)

153. člen
(obračun in plačilo carinskega dolga)

(1) Povračilo ali odpustitev carinskega dolga je lahko popolno ali
delno.

(1) Višino carinskega dolga obračuna carinski organ kakor hitro
pridobi za to potrebne podatke.
(2) Obračun se vroči dolžniku. Dolžnik mora poravnati obračunan
carinski dolg v roku 30 dni od prejema obračuna, sicer tečejo
zamudne obresti v skladu z veljavnimi predpisi.

(2) Plačana carina se povrne v tisti višini, za katero carinski
organ ugotovi, da znesek plačane carine ni bil dolgovan v
skladu z zakonom oziroma, da je bil znesek naknadno
obračunan v nasprotju s 154. členom tega zakona. Obresti
za plačano carino se plačajo le, če je do zahtevka za povračilo
plačane carine prišlo zaradi napake carinskega organa.

(3) Plačilo carinskega dolga se opravi v domači valuti z uporabo
veljavnih plačilnih sredstev.

(3) Plačilo carine se odpusti v tisti višini, za katero carinski organ
ugotovi, da carinski dolg ni bil dolgovan v skladu z zakonom

(2) Predložitev ustreznega zavarovanja se lahko zahteva v
trenutku, ko so izpolnjeni pogoji za zavarovanje plačila
carinskega dolga, predpisani s tem zakonom ali v trenutku,
ko carinski organ ugotovi, da izpolnitev že nastalega ali
mogočega carinskega dolga ni gotova.
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(2) Izvršilni naslov pri izvršbi oziroma prisilni izterjavi je:
(a) izvršljiva odločba carinarnice;
(b) carinska deklaracija, po kateri je bilo blago ocarinjeno, če
deklarant ni v predpisanem roku vložil pritožbe;
(c) obračun carinskih in drugih davščin v potniškem prometu, na
katerem je klavzula o izvršljivosti.
)

oziroma, da je bil znesek plačan na podlagi naknadnega
obračuna v nasprotju s' 154. členom tega zakona.
(4) Povračila oziroma odpustitev plačila carine ni dovoljeno
zahtevati, če je do napake pri obračunu prišlo zaradi
namernega goljufivega dejanja dolžnika.
(5) Dolg se odpusti oziroma plačana carina vrne na prošnjo
upravičenca pristojnemu carinskemu organu v roku enega
leta od pošiljatve obračuna carinskemu zavezancu. Rok se
lahko podaljša, če upravičenec priskrbi dokaz, ki mu,je
preprečeval vložitev prošnje v okviru omenjenega roka in je
rezultat nepredvidljivih okoliščin ali višje sile. Carinski organ
mora o vloženem zahtevku odločiti v 30 dneh od vložitve
popolnega zahtevka.

(3) Od izteka roka. za plačilo dalje tečejo zamudne obresti v
skladu z veljavnimi predpisi.

(6) Če carinski organi v roku enega leta sami odkrijejo napako v
obračunu carine, opravijo povračilo oziroma odpustijo dolg
po uradni dolžnosti.

(1) Domače blago, ki je bilo izvoženo iz Slovenije in se v
nespremenjeni obliki v roku dveh let po izvozu ponovno uvozi
na carinsko območje ter je sproščeno v prost promet, je na
zahtevo deklaranta oproščeno plačila carine.

(4) Vlada določi znesek carine ter obresti, za katere se ne opravi
prisilna izterjava.
167. člen
(pojem, roki, pogoji)

(7) Plačana carina se vrne tudi, če je bila deklaracija, na podlagi
katere je bil carinski dolg plačan, umaknjena. Povračilo mora
zahtevati upravičenec s prošnjo, ki jo vloži v rokih predvidenih
za umik deklaracije.

(2) Če je bilo zadevno blago pred izvozom uvoženo na carinsko
območje in sproščeno v prost promet, pri čemer pa je bila
uveljavljena popolna ali delna carinska oprostitev zaradi
namena končne uporabe tega blaga, se ugodnost iz
prejšnjega odstavka lahko uveljavi le, če je blago ponovno
uvoženo zaradi istega namena, zaradi katerega je bilo ob
prvem uvozu popolno ali delno oproščeno plačila carine.

(8) Plačana carina se lahko povrne ali dolg odpusti v tisti višini, ki
je bila plačana oziroma obračunana tudi če blago, sproščeno
v določen carinski postopek, uvoznik zavrne, ker je bilo v
času sprejema deklaracije blago poškodovano ali ni ustrezalo
določbam pogodbe, na podlagi katere je bilo blago uvoženo.
Kot poškodovano se šteje tudi blago, ki je bilo poškodovano
pred prepustitvijo blaga deklarantu. Povračilo plačane carine
oziroma odpustitev dolga v primeru, opisanem v tem odstavku,
se lahko dovoli le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
1. blago se ni uporabljalo oziroma rabilo, razen kolikor je bilo
potrebno, da bi se ugotovila njihova poškodovanost oziroma
neskladnost s pogodbenimi določbami;
2. blago se izvozi iz carinskega območja.
Na prošnjo zadevne osebe lahko carinski organ dovoli tudi,
da se blago uniči ali vnese, zaradi naknadnega izvoza, v
prosto carinsko cono ali carinsko skladišče. V tem primeru
se blago v postopku za odobritev carinsko dovoljene rabe ali
uporabe blaga, šteje za carinsko blago.

(3) Če ob ponovnem uvozu blaga v skladu s prejšnjim odstavkom
nastane carinski dolg, se od obračunane višine carinskega
dolga odšteje carina, ki je bila plačana za to blago ob prvi
sprostitvi v prost promet.
(4) Oprostitve plačila carine v skladu s prvim odstavkom tega
člena ni mogoče odobriti za blago, ki je bilo izvoženo v okviru
postopka začasnega izvoza blaga na predelavo, razen če
blago ostane v državi, v katero je bilo izvoženo. Prav tako ni
mogoče odobriti oprostitve plačila carine za blago, ki je predmet
posebnih ukrepov trgovinske ali kmetijske politike.
(5) Vlada določi natančnejše kriterije za oprostitev plačila carine
v skladu s tem členom.
168. čleri
(carinski prekrški)

(9) Povračilo ali odpustitev dolga v skladu s prejšnjim odstavkom
S6 ne more odobriti za blago, ki je bilo pred uvozom predmet
začasnega uvoza zaradi preizkušanja, razen če se ugotovi,
da poškodb ali neskladnosti s pogodbenimi določbami v
normalnih pogojih ni bilo mogoče ugotoviti v času trajanja
preizkušanja.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 SIT se kaznuje za
prekršek pravna oseba in posameznik, ki v zvezi z
opravljanjem dejavnosti:
1. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti blago iz
carinskega območja mimo carinskih mejnih prehodov ali v
času, ko carinski mejni prehod ni odprt (prvi, tretji in četrti
odstavek 28. člena),
2. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali iznesti čez carinski
mejni prehod skrito blago (29. in 32. člen),
3. ravna v nasprotju s prvim; drugim ali četrtim odstavkom 32.
člena,
4. ravna v nasprotju s prvim ali drugim odstavkom 33. člena,
5. ne predloži skupne prijave v skladu s 34. členom,
6. začasno hrani blago v nasprotju z zakonom (prvi In drugi
odstavek 38. člena),
7. uporablja začasno hranjeno blago v nasprotju z zakonom
(39. člen),
8. v uvozni carinski deklaraciji nepravilno navede količino, vrsto,
kakovost, vrednost ali poreklo blaga ali ne navede vsega
blaga, če bi to povzročilo plačilo uvoznih dajatev v manjšem
znesku (48. člen)

(10) Zahtevek za odpustitev plačila carine ali povračilo plačane
carine v skladu z osmim odstavkom tega člena se lahko
vloži v enem letu od dneva, ko je bil obračun poslan dolžniku.
(11) Če je bila odpustitev plačila carine ali povračilo odobrena
pomotoma, se lahko obveznost plačila carine ponovno
vzpostavi pod predpisanimi pogoji.
(12) Vlada določi vrednosti plačane carine, za katere se ne izvede
postopek za povrnitev plačane caNne.
155. člen
(prisilna izterjava)
(1)'Če dolžnik ne plača obračunanega carinskega dolga v
predpisanem roku, carinski organ izterja ta dolg prisilno v
skladu z veljavnimi predpisi.
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2. ne hrani dokumentov v skladu s tem zakonom (9. člen);
3. ne vloži carinske deklaracije za začetek carinsko dovoljene
rabe ali uporabe blaga v predpisanih rokih (37. člen)
4. ovira preverjanje točnosti in pravilnosti sprejete deklaracije
(52. do 54. člen)
5. odstrani carinske oznake ali jih ustrezno ne zavaruje pred
poškodbo oziroma uničenjem (drugi odstavek 55. člena)
6. ne vodi predpisane evidence v skladu z drugim odstavkom
59. člena
7. ne predloži dopolnilne carinske deklaracije v skladu s tretjim
odstavkom 59. člena,
8. ne obvešča carinskega organa o dejstvih, ki nastopijo po
izdaji dovoljenja in so pomembni za vsebino oziroma
veljavnost dovoljenja (prvi odstavek 70. člena)
9. ne konča carinskega postopka z ekonomskim učinkom v
skladu z zakonom (peti odstavek 71. člena),
10. ne vodi evidence o blagu, ki se nahaja v carinskem skladišču
v skladu z 81. členom,
11. ne izvozi oziroma ponovno ne izvozi v okviru postopka uvoza
zaradi izvoza pridobljenih proizvodov v določenem roku ali
zanje zahteva drug carinski postopek (prvi odstavek 93.
člena),
12. ne uvozi blaga v skladu z dovoljenjem za uporabo
enakovrednega blaga v predpisanem roku (tretji odstavek
93. člena),
13. ne vodi evidence normativov porabe uvoženega oziroma
začasno uvoženega blaga oziroma ne vodi te evidence v
skladu z zakonom ali ne predloži carinskemu organu na
njegovo zahtevo podatkov o normativih ali onemogoči oziroma
ovira preverjanje točnosti teh podatkov (94. člen),
14. ne spoštuje predpisanih rokov in načina vodenja evidenc v
skladu s postopkom predelave pod carinskim nadzorom (102.
člen),
15. ne izvozi začasno uvoženega blaga v določenem roku ali
zahteva izvedbo drugega carinskega postopka (107. člen),
16. ne uporablja začasno uvoženega blaga v skladu z namenom,
za katerega je bila odobrena popolna ali delna oprostitev plačila
carine v skladu z zakonom (105. in 108. člen),
17. uporablja blago, začasno izvoženo na oplemenitenje v
nasprotju z zakonom (prvi in tretji odstavek 111. člena)
18. kot uporabnik proste cone ne ravna v skladu z drugim
odstavkom 131. člena,
19. ravna v nasprotju z drugim in tretjim odstavkom 133. člena,
20. ne predloži carinskemu organu kopij transportnih dokumentov
ali mu ne omogoči dostopa do blaga in dokumentacije o blagu
(drugi in tretji odstavek 136. člena)
21. ne vodi predpisane evidence v skladu s 136. členom
22. ne evidentira domačega blaga v skladu s predpisom iz tretjega
odstavka 136. člena (tretji odstavek 138. člena)
23. uniči carinsko blago brez predhodne napovedi carinskemu
organu (tretji in četrti odstavek 141. člena)
24. ne odpelje blaga, katerega uvoz je prepovedan iz carinskega
območja v roku, ki ga določi carinski organ (prvi odstavek
142. člena)
25. v nasprotju s 166. členom odtuji blago, ga da v uporabo
drugemu ali kako drugače uporabi blago, razen za namene
za katere je bilo blago oproščeno plačila carine oziroma blago,
ki je bilo oproščeno plačila carine zastavi, posodi ali kako
drugače izroči za zavarovanje obveznosti, preden je plačan
carinski dolg.

9. carinskim organom v zvezi z izvedbo carinskih postopkov
predloži dokumente, v katerih je navedena drugačna
kakovost, vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga ali v
katerih so napačno navedeni drugi podatki, če bi to povzročilo
izogib plačilu uvoznih dajatev ali plačilo le-teh v manjšem
zneski (8. člen, 48. člen, 108. člen, 158. do 164. člen)
10. carinskim organom v zvezi z izvoznim carinskim postopkom
predloži dokumente, v katerih je navedena drugačna
kakovost, vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga, če bi to
povzročilo, da se pri izvozu blaga izogne pravilnemu
izkazovanju navedenih podatkov v carinski deklaraciji (8. člen,
48. člen in 120. člen)
11. ravna v nasprotju s petim odstavkom 56. člena,
12. v nasprotju z drugim odstavkom 63. člena ravna, kot da je
bilo blago sproščeno v prost promet, čeprav niso bile izvedene
formalnosti za sprostitev blaga v prost promet in niso bile
plačane uvozne dajatve ter izpolnjeni drugi ukrepi trgovinske
politike,
13. ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z izdanim dovoljenjem
za carinski postopek z ekonomskim učinkom (tretji odstavek
69. člen),
14. ne izpolnjuje oziroma ne zagotovi izpolnjevanje obveznosti v
skladu z zakonom in dovoljenjem za odprtje carinskega
skladišča (prvi odstavek 78. člena),
15. ne izpolnjuje obveznosti depozitarja blaga v carinskem
skladišču (79. člen),
16. v carinskem skladišču opravlja dejavnosti iz 80. člena v
nasprotju ali brez dovoljenja carinskih organov (80. člen),
17. ne vodi proste carinske prodajalne v skladu z izdanim
dovoljenjem (87. člen),
18. kot imetnik specializiranega skladišča posluje v nasprotju ali
brez dovoljenja carinskega organa (88. člen),
19. rabi blago, ki ga kupi v specializiranih skladiščih v nasprotju z
namenom in pogoji, pod katerimi jim je bilo blago prodano
(drugI odstavek 88. člena)
20. ne pelje blaga po poti, ki jo določi carinski organ (drugi
odstavek 123. člena)
21. ravna v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 125. člena,
22. ne omogoči carinskemu ali drugemu organu nadzor nad
poslovanjem proste carinske cone (četrti odstavek 134. člena)
23. opravlja dejavnost v prosti carinski coni v nasprotju s prvim
od tretjim odstavkom 137. člena,
24. kljub prepovedi carinskega organa opravlja katero od
dejavnosti v prosti carinski coni (peti in šesti odstavek 137.
člena)
25. hrani domače blago v prosti carinski coni brez soglasja
carinskega organa (prvi in drugi odstavek 138. člena)
26. v nasprotju z drugim odstavkom 139. člena prenese blago iz
proste carinske cone na preostalo carinsko območje
27. z neresničnim prikazovanjem dejstev izposluje ali poskusi
izposlovati v carinskem postopku oprostitev plačila uvoznih
dajatev ali plačilo manjšega zneska uvoznih dajatev ali kakšno
drugo olajšavo (8. člen, 48. člen, 69. člen, 70. člen, 77. člen,
99. člen, 108. člen, 115. člen, 116. člen ter 158. do 164. člen,
167. člen)
(2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prvega odstavka tega člena.
169. člen
(carinski prekrški)

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se za prekršek
kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, če stori dejanje
iz prvega odstavka tega člena.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba oziroma posameznik, ki v zvezi z
opravljanjem dejavnosti:
1. ne predloži dokumentov ali ne da pojasnil, ki so potrebni
carinskim organom oziroma ne zagotovi druge potrebne
pomoči za izvedbo carinskih postopkov (8. člen)
poročevalec, št. 22

170. člen
(carinski prekrški za fizične osebe)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 30.000 tolarjev se kaznuje za
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(3) Z denarno kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
tudi fizična oseba, ki stori dejanje iz prvega odstavka tega
člena.

prekršek fizična oseba, ki:
1. ne predloži dokumentov ali ne da pojasnil, ki so potrebni
carinskim organom oziroma ne zagotovi druge potrebne
pomoči za izvedbo carinskih postopkov (8. člen)
2. carinskim organom v zvezi z izvedbo carinskih postopkov
predloži listine, v katerih je navedena drugačna kakovost,
vrsta, količina, vrednost ali poreklo blaga ali v kateri so
napačno navedeni drugI podatki, da bi se delno ali v celoti
izognil plačilu uvoznih dajatev (8. člen, 48. člen, 108. člen,
158. do 164. člen)
3. vnese ali iznese ali poskusi vnesti ali iznesti blago iz
carinskega območja mimo carinskih mejnih prehodov ali v
času, ko carinski mejni prehod ni odprt (prvi, tretji in četrti
odstavek 28. člena)
4. vnese ali iznese oziroma poskusi vnesti ali Iznesti čez carinski
mejni prehod skrito blago (29. in 32. člen),
5. ne predloži blaga carinskemu organu v skladu z 32. členom,
6. ne predloži skupne prijave oziroma zahteve za odobritev
carinsko dovoljene rabe ali uporabe v skladu s 34. členom,
7. ne vloži carinske deklaracije za začetek carinsko dovoljene
rabe ali uporabe blaga v predpisanih rokih (37. člen)
8. ovira preverjanje točnosti in pravilnosti sprejete deklaracije
(52. do 54. člen)
9. odstrani carinske oznake ali jih ustrezno ne zavaruje pred
poškodbo oziroma uničenjem (drugi odstavek 55. člena)
10. v nasprotju z drugim odstavkom 63. člena ravna, kot da je
bilo blago sproščeno v prost promet, čeprav niso bile izvedene
formalnosti za sprostitev blaga v prost promet in niso bile
plačane uvozne dajatve,
11. rabi blago, ki ga kupi v specializiranih skladiščih v nasprotju z
namenom in pogoji, pod katerimi jim je bilo blago prodano
(drugi odstavek 88. člena)
12. ne uporablja začasno uvoženega blaga v skladu z namenom,
za katerega je bila odobrena popolna ali delna oprostitev plačila
carine v skladu z zakonom (105. in 108. člen),
13. ne odpelje blaga, katerega uvoz je prepovedan iz carinskega
območja v roku, ki ga določi carinski organ (prvi odstavek
142. člena),
14. v nasprotju s 166. členom odtuji blago, da v uporabo drugemu
ali kako drugače uporabi blago, razen za namene za katere
je bilo blago oproščeno plačila carine oziroma blago, ki je bilo
oproščeno plačila carine zastavi, posodi ali kako drugače
izroči za zavarovanje obveznosti, preden je plačan carinski
dolg
15. z neresničnim prikazovanjem dejstev izposluje ali poskusi
izposlovati v carinskem postopku oprostitev plačila uvoznih
dajatev ali plačilo manjšega zneska uvoznih dajatev ali kakšno
drugo olajšavo (69. člen, 70. člen, 108. člen, 158. do 164. člen
ter 167. člen)

172. člen
(izterjava denarne kazni takoj na kraju prekrška)
>l
(1) Z denarno kaznijo 20.000 tolarjev carinski delavec takoj na
kraju samem kaznuje pravno osebo ali posameznika, ki v
zvezi z opravljanjem dejavnosti stori prekršek iz 168., 169. ali
171. člena tega zakona, če carinska vrednost blaga, ki je
predmet prekrška ne presega 50.000 tolarjev.
(2) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev carinski delavec takoj na
kraju prekrška kaznuje tudi odgovorno osebo pravne osebe,
ki stori dejanje iz prvega odstavka tega člena.
(3) Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev carinski delavec takoj na
kraju prekrška kaznuje fizično osebo, ki stori dejanje iz 170.
ali 171. člena tega zakona, če carinska vrednost blaga, ki je
predmet prekrška ne presega 50.000 tolarjev.
173. člen
(obvezen odvzem predmetov prekrškov)
(1) Blago, ki je predmet prekrškov iz 1. do 5. točke, 8. in 9. točke
ter 23. in 26. točke 168. člena tega zakona, 24. točke 169.
člena tega zakona ter 2., 3. in 4. točke 170. člena tega zakona
ter 171. člena tega zakona, se vzame.
(2) Blago iz prejšnjega odstavka se odvzame tudi, če je po storitvi
prekrška predelano, obdelano ali dodelano, pa dodana
vrednost ne presega 30 % carinske vrednosti blaga, ki je
predmet prekrška.
(3) Če se blago ne najde, se od storilca prekrška izterja njegova
vrednost, ki pomeni po določbah tega zakona carinsko
vrednost in opravi postopek za izterjavo uvoznih dajatev.
(4) Šteje se, da blago ni najdeno, če ga iz kakršnega koli vzroka
ni mogoče vzeti imetniku. Šteje se, da blago ni najdeno tudi,
če je blago, ki je predmet prekrška po storitvi prekrška
predelano, dodelano ali obdelano tako, da dodana vrednost
presega 30 % carinske vrednosti blaga, ki je predmet
prekrška.
(5) Če je storilcev več, odgovarjajo za vrednost blaga solidarno.
(6) Blago, ki je predmet carinskega prekrška, za katerega je
predpisan varnostni ukrep odvzema blaga, se, do konca
postopka zaradi prekrška, lahko postavi pod carinsko
nadzorstvo.

171. člen
(odgovornost nedobrovernih posestnikov oziroma
imetnikov predmetov prekrškov)

174. člen
(odvzem prevoznih ali prenosnih sredstev)

(1) Pravna oseba in posameznik, ki v zvezi z opravljanjem
dejavnosti kupi, proda, razpeča, prejme v darilo, prikrije,
prejme v hrambo ali zaradi prevoza, hrani, uporabi ali prejme
v posest na kakršni koli podlagi, blago, za katero ve ali pa bi
po okoliščinah primera morala vedeti, da je bil z njim storjen
prekršek iz 168. do 170. člena tega zakona, če je storilec
storil katero izmed dejanj iz 168. do 170. člena tega zakona,
se kaznuje z enako kaznijo, kot je predpisana za storilca
prekrška.

(1) Prevozna oziroma prenosna sredstva, ki so bila uporabljena
za prevoz oziroma prenos blaga čez carinsko črto oziroma
na carinskem območju, ki je predmet prekrškov iz 1. do 3., 5.
in 26. točke 168. člena tega zakona, 3. do 7. točke 170. člena
tega zakona oziroma, če so bila skrita ali tajna mesta prevoznih
ali prenosnih sredstev izkoriščena za skrivanje blaga, ki je
predmet prekrškov iz 1. do 3., 5. in 26. točke 168. člena tega
zakona, 3. do 7. točke 170. člena tega zakona, se vzamejo,
če vrednost blaga, ki je predmet prekrška, presega tretjino
vrednosti prevoznega oziroma prenosnega sredstva in je
tisti, ki je blago prevzel za prevoz, ali voznik vedel ali bi moral
vedeti, da gre za tako blago.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje
iz prejšnjega odstavka.
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primera lahko vedel, da je blago predmet prekrškov,
navedenih v prvem odstavku 173. člena tega zakona.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena se prevozno oziroma
prenosno sredstvo vzame tudi, kadar vrednost blaga, ki je
predmet prekrška ne presega tretjine vrednosti prevoznega
oziroma prenosnega sredstva, če je bilo prevozno oziroma
prenosno sredstvo izkoriščeno za prevoz mamil, orožja,
streliva ali razstreliva ali če je bil v prevoznem oziroma
prenosnem sredstvu po tovarniški izdelavi vdelan poseben
prostor za skrivanje blaga.

(2) Prevozno ali prenosno sredstvo, navedeno v 174. členu tega
zakona se, če so izpolnjeni pogoji iz 174. člena tega zakona,
vzame tudi, če ni last storilca prekrška, če je njegov lastnik
vedel ali bi glede na okoliščine primera lahko vedel, da je
prevozno ali prenosno sredstvo uporabljeno za prevoz
oziroma prenos čez carinsko črto oziroma na carinskem
območju blaga, ki je predmet prekrškov iz 1. do 3., 5. in 26.
točke 168. člena tega zakona, 3. do 7. točke 170. člena tega
zakona.

175. člen .
(odvzem blaga in prevoznih oziroma prenosnih
sredstev, ki niso last storilca prekrška)
(1) Blago, ki je predmet prekrškov, navedenih v prvem odstavku
173. člena tega zakona se vzame tudi, če ni last storilca
prekrška, če je lastnik blaga vedel ali bi glede na okoliščine

(3) S prvim in.drugim odstavkom tega člena nisoprizadete pravice
drugih, da zahtevajo od storilca odškodnino.

JjfT L/.'
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GOSPODARSKIH

ZBORNICAH

(ZGZ)

- EPA 427 - II - prva obravnava

Izidor Rejc
Benjamin Henigman
poslanca SKD

ki naj se obravnava po rednem postopku.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega
zbora bosta kot predlagatelja zakona sodelovala pri obravnavi
navedenega predloga zakona na sejah delovnih teles in na seji
Državnega zbora poslanca Izidor Rejc in Benjamin Henigman.

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 40/93, 80/94 in 28/96)
vlagata podpisana poslanca.

Izidor Rejc, l.r.
Benjamin Henigman, l.r.

- PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH ZBORNICAH,-

Veliko število gospodarskih subjektov, ki so po sili zakona
člani GZS in so dolžni prispevati sredstva za njeno delovanje
v obliki članarine, ugotavlja, da članstvo v zbornici ni v
njihovem interesu, ker pomeni zanje samo strošek, ne daje
pa jim nobenih koristi. Profesionalni aparat GZS je obsežen
in neučinkovit, tako da ga gospodarstvo čuti samo kot
breme. Ker ima GZS zagotovljen trajen vir financiranja ne
glede na svojo učinkovitost in koristnost za člane, ji ni
potrebno zagotavljati kvalitetnega izvajanja nalog.
Predlagatelju je znano, da je Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti leta 1994 izvedlo med gospodarskimi subjekti anketo
o zborničnem sistemu. Predlagatelj razpolaga z neuradnimi podatki,
da se je večina gospodarskih subjektov opredelila za prostovoljno
članstvo in večji poudarek na panožnem organiziranju zborničnega
sistema. Uradnih podatkov predlagatelj ni mogel pridobiti.

UVOD
1. OCENA STANJA
1. V Sloveniji so se od leta 1978 na podlagi Zakona o združevanju
organizacij združenega dela v splošna združenja in gospodarske
zbornice (Uradni list SRS, št. 21/78) podjetja (organizacije
združenega dela) združevala v občinske oziroma medobčinske
gospodarske zbornice ter v splošna združenja, ustanovljena za
posamezne panoge. Združevanje, ki je temeljilo na teritorialnem
in panožnem načelu, je bilo obvezno. Občinske oziroma
medobčinske zbornice ter splošna panožna združenja so se
obvezno povezovala v krovno organizacijo - Gospodarsko
zbornico Slovenije.
Z Zakonom o Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št.
14/90) so bila ukinjena splošna panožna združenja kot
samostojne pravne osebe. Prav tako so bile ukinjene občinske
oziroma medobčinske gospodarske zbornice. Gospodarska
zbornica Slovenije (v nadaljevanju: GZS) je prevzela njihove
delavce in sredstva ter ostale pravice in obveznosti.

3. Veljavna ureditev zborničnega sistema je neprimerna tudi
zaradi tega, ker so v enoviti GZS zanemarjene posamezne
gospodarske panoge. Z ukinitvijo samostojnih splošnih združenj
za posamezne panoge je prišlo do kadrovske oslabitve in
bistvenega zmanjšanja samostojnosti panožnih oblik združevanja
gospodarskih subjektov. Ta sprememba se je izkazala kot
zgrešena. Skupni interesi, ki povezujejo gospodarske subjekte,
nastajajo v prvi vrsti v posameznih gospodarskih panogah.
Povezovalni Interes se zato kaže predvsem v panogah; veljavna
ureditev pa panožnemu združevanju ne daje dovolj prostora, ker
panožna združenja delujejo pod okriljem centralizirane GZS in
nimajo nobene samostojnosti. Centralizacija delovanja (ukinitev

2. V skladu z Zakonom o Gospodarski zbornici Slovenije je članstvo v GZS obvezno za vse gospodarske subjekte. Izjema sta
obrt In kmetijstvo, kjer so gospodarski subjekti povezani v GZS
kolektivno - preko svojih organizacij. Temeljni vir financiranja GZS
je članarina, ki so jo prisiljeni plačevati vsi gospodarski subjekti.
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bila oseba zasebnega prava, in novo zbornico. Razveljavitev bo
(je) začela učinkovati 27.12.1997. V isti odločbi je Ustavno sodišče
ugotovilo, da 4. člen, ki govori o obveznem članstvu v zbornici, ni
protiustaven.

samostojnosti panožnih splošnih združenj) prav tako kot
obvezno članstvo povzroča odtujenost vodstva in
strokovnih služb GZS od članov - gospodarskih subjektov.
4. Poleg opisanih slabosti obstoječega zborničnega sistema je
treba izpostaviti še vprašanje skladnosti prisilnega članstva
z Ustavo, ki v drugem odstavku 42. člena zagotavlja svobodo
združevanja. Ta svoboda zajema tudi prepoved prisilnega
združevanja. Pred Ustavnim sodiščem poteka spor o ustavnosti
določb Zakona o GZS, ki določajo obvezno članstvo (zadeva št.
U-l-149/92). Iz dosedanjih odločb Ustavnega sodišča (odločba
št. U-l-137/93, glej zbirko odločb Ustavnega sodišča, zvezek III,
odločba št. 62) na tem področju je mogoče sklepati, da bo Ustavno
sodišče tehtalo težo posega v svobodo združevanja oziroma
splošno svobodo ravnanja (35. člen Ustave) na eni strani ter
javni interes, ki ga je zakonodajalec s posegom zasledoval, na
drugi strani.
Obvezno članstvo torej ni le neprimerno zaradi bremen, ki jih
povzroča gospodarskim subjektom, ne da bi jim nudilo adekvatne
koristi, temveč je tudi ustavno sporno oziroma po mnenju
predlagatelja (ki pa s tem ne želi prejudicirati odločitve Ustavnega
sodišča) ustavno nedopustno, ker javne koristi ne odtehtajo teže
posega v ustavne svoboščine.

7. Predlagatelj posebej opozarja na razlikovanje med gospodarskimi zbornicami, ki povezujejo gospodarske subjekte samostojne podjetnike (na področju kmetijstva tudi druge fizične
osebe) in gospodarske družbe, in poklicnimi zbornicami, ki
združujejo posameznike zaradi strokovnih oziroma poklicnih
interesov. Med slednje sodijo npr. odvetniška, zdravniška,
detektivska, notarska in inženirska zbornica.
2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA

•

5. Tako kot v večini drugih držav je tudi v Sloveniji iz splošnega
zborničnega sistema izvzeto področje obrti. Obrtni zakon (Uradni
list RS, št. 50/94) v členih 31 do 42 ureja organizacijo in delovanje
območnih obrtnih zbornic in Obrtne zbornice Slovenije. Te
zbornice delujejo po samem zakonu, članstvo v njih pa je obvezno.
Obrtna zbornica Slovenije je oseba javnega prava in po zakonu
opravlja vrsto javnih pooblastil. Gospodarski subjekti, ki opravljajo
obrtno dejavnost, so včlanjeni v GZS kolektivno - preko Obrtne
zbornice Slovenije.

Zagotovitev učinkovitejšega delovanja zborničnega sistema je v
interesu gospodarstva in v širšem javnem interesu. Neučinkovito
delovanje sedanje GZS, katere poraba je usmerjena predvsem v
lastne, od članstva odtujene interese (dokaz za to je začeta gradnja
poslovne stavbe, katere vrednost je ocenjena na več kot dve
milijardi tolarjev), po nepotrebnem obremenuje gospodarstvo.

Zbornično organiziranje na področju kmetijstva in gozdarstva, ki
je v drugih državah prav tako kot obrt običajno izvzeto iz splošnega
zborničnega sistema, naj bi uredil Zakon o kmetijsko - gozdarskih
zbornicah, ki ga je predlagala Vlada Republike Slovenije.
Organiziranost naj bi temeljila na povezovanju fizičnih in pravnih
oseb, ki se ukvarjajo s kmetijsko ali gozdarsko dejavnostjo, v
območne kmetijsko - gozdarske zbornice in v Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije.

Čeprav temelji na prostovoljnem članstvu v gospodarskih
zbornicah, pa predlagani zakon ne odstopa od prednosti,
ki jih ima t.i. javnopravni model (model zbornic z obveznim
članstvom), temveč jih v celoti ohranja.

6. V prikazu sedanjega stanja je potrebno poudariti še, da so po
uveljavitvi Zakona o Gospodarski zbornici Slovenije nekateri
področni zakoni predvideli zbornično povezovanje
gospodarskih subjektov izven krovne GZS. Tako je Zakon o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93) v 99. členu uredil položaj
in članstvo gospodarske zbornice za področje varstva okolja. Po
določbi 99. člena tega zakona se v to gospodarsko zbornico
združujejo pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost varstva
okolja na trgu ali v okviru javne službe. V prehodni določbi (110.
člen) je zakon določil, da javnim gospodarskim zavodom in javnim
podjetjem, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja, preneha članstvo
v splošni gospodarski zbornici z dnem, ko se reorganizirajo po
določbah zakona, ki ureja gospodarske javne službe. Na podlagi
teh zakonskih določb je bila ustanovljena Zbornica gospodarskih javnih služb in varstva okolja, ki deluje po načelu
prostovoljnega članstva.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Temeljni cilj predlaganega zakona je urediti združevanje
gospodarskih subjektov v gospodarske zbornice tako, da bo
temeljilo na interesu posameznih gospodarskih subjektov
oziroma na načelu prostovoljnosti, da pa bosta hkrati
zagotovljena reprezentativnost gospodarskih zbornic in
obstoj krovne organizacije, ki bo predstavljala slovensko
gospodarstvo v razmerju do državnih organov in v razmerju
do tujine ter bo sposobna prevzeti izvajanje upravnih nalog
po javnem pooblastilu. S predlaganim zakonom se
združujejo prednosti javnopravnega modela in modela
zbornic s prostovoljnim članstvom.
Predlagani zakon temelji na naslednjih načelih:

Posebej je urejeno tudi združevanje gospodarskih subjektov na
področju zasebnega varovanja, ki ga ureja Zakon o zasebnem
varovanju in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni
list RS, št. 32/94). Le-ta v 4. členu določa obvezno članstvo vseh
gospodarskih subjektov, ki opravljajo dejavnost zasebnega
varovanja, v tej zbornici. Ustavno sodišče je z odložnim rokom
razveljavilo določbo tega zakona, ki vzpostavlja kontinuiteto med
prej obstoječo Zbornico poklicnih varnostnih služb Slovenije, ki je
poročevalec, št. 22

Slovensko gospodarstvo potrebuje nov sistem zbornične organiziranosti, ker veljavna ureditev ne temelji na interesu
gospodarskih subjektov, temveč na prisili. Zbornični sistem je
treba urediti na drugačnih temeljih, tako da bo povezovanje
rezultat dejanskih skupnih interesov gospodarskih
subjektov, gospodarske zbornice pa bodo prisiljene delovati
učinkovito in smotrno. Poleg tega je potrebno zagotoviti,
da bo povezovanje v gospodarske zbornice temeljilo na
gospodarski panogi; skupni interesi gospodarskih
subjekotv se namreč oblikujejo predvsem v panogi.
Samostojnost panožnih gospodarskih zbornic povečuje motivacijo
članstva za sodelovanje v posameznih skupnih nalogah. S
panožnim organiziranjem se gospodarske zbornice približajo
članstvu. Panožno organiziranje pa omogoča tudi teritorialno
razpršitev zborničnega sistema, saj je lahko sedež panožne
gospodarske zbornice na območju, kjer je posamezna panoga
posebej močna.

- združevanje gospodarskih subjektov v gospodarske zbornice
je prostovoljno; gre torej za interesno povezovanje in ne za
prisilno članstvo (načelo prostovoljnosti oziroma interesnega
povezovanja),
- združevanje gospodarskih subjektov temelji na panožnem
principu, pri čemer se zaradi lažje vzpostavitve novega sistema
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pravni model" in "javnopravni model"). Za javnopravni model
je značilno, da gospodarske zbornice ustanovi država, članstvo
v njih pa je obvezno za vse gospodarske subjekte. Dejavnost
javnopravnih zbornic se običajno financira iz posebnega vira, ki
ima obliko članarine ali posebnega davka; višino te dajatve predpiše
država ali zbornica sama. Gospodarska zbornica je lahko ena
sama (nacionalna), lahko pa jih je več; v slednjem primeru se
običajno povezujejo v krovno organizacijsko obliko na državni
ravni. Zbornični sistem običajno pokriva vse sektorje gospodarstva razen dveh, ki sta pogosto izvzeta iz enotnega
zborničnega sistema - obrti in kmetijstva.

v zakonu določijo panoge, v katerih lahko nastanejo zbornice,
hkrati pa se omogoči kasnejše fleksibilno združevanje zbornic
in nastajanje novih (načelo panožnega povezovanja),
- v vsaki panogi lahko nastane samo ena gospodarska zbornica
(načelo izključnosti),
- gospodarska zbornica v panogi nastane z vpisom v register,
pri čemer je vpis pogojen z določenim pragom reprezentativnosti;
če članstvo upade pod določen prag reprezentativnosti, se
zbornica izbriše iz registra (načelo reprezentativnosti),
- preko panožnih gospodarskih zbornic gospodarski subjekti v
panogi uresničujejo svoje skupne interese,
- panožna gospodarska zbornica glede na svojo izključnost in
reprezentativnost predstavlja sogovornika državnim organom,
- gospodarske zbornice, ki že delujejo po veljavnem pravu,
nadaljujejo z delovanjem po zakonih, ki urejajo njihovo delovanje;
tudi sicer predlagani zakon ne posega v določbe področnih
zakonov (leges speciales), ki urejajo ali bodo urejali delovanje
gospodarskih zbornic za posamezne panoge - zakon se
uporablja subsidiarno in na zbornice, delujoče po drugih zakonih,
vpliva le glede obveznega povezovanja v krovno Združenje
gospodarskih zbornic Slovenije,
- panožne gospodarske zbornice se povezujejo v krovno
Združenje gospodarskih zbornic Slovenije (načelo obveznega
povezovanja panožnih gospodarskih zbornic v Združenje
gospodarskih zbornic Slovenije,
- Združenje gospodarskih zbornic Slovenije predstavlja slovensko
gospodarstvo v razmerju do državnih organov in do tujine ter
lahko opravlja upravne naloge po javnem pooblastilu,
- Združenje gospodarskih zbornic Slovenije nastane, ko se vanj
poveže najmanj dvanajst panožnih gospodarskih zbornic;
- zagotovi se tekoč prehod na nov zbornični sistem; obstoječa
GZS preneha delovati z nastankom Združenja gospodarskih
zbornic Slovenije; njene zaposlene, premoženje ter druge pravice
in obveznosti prevzamejo Združenje gospodarskih zbornic
Slovenije in panožne gospodarske zbornice,
- z dnem uveljavitve predlaganega zakona preneha veljati načelo
obveznega članstva v GZS, ne glede na to, kdaj bo le-ta v
skladu s predlaganim zakonom prenehala obstajati.

Javnopravni model je uveljavljen v Zvezni republiki Nemčiji, Franciji,
Španiji, Grčiji, Italiji, Luksemburgu in na Nizozemskem.
Zasebnopravni model, ki temelji na prostovoljnem članstvu, pa je
uveljavljen v Belgiji, Veliki Britaniji, na Irskem, Danskem in
Portugalskem. V teh državah se gospodarske zbornice
ustanavljajo v eni od statusnih oblik zasebnega prava
(najpogosteje kot gospodarske družbe). Primerjalnopravna
analiza torej pokaže, da sta v državah članicah Evropske unije
uveljavljena oba modela.
Prednosti javnopravnega modela, so v tem, da je gospodarski
zbornici (zbornicam) zaradi obveznega članstva zagotovljena
reprezentativnost, ki omogoča dialog med državo in gospodarstvom ter zastopanje gospodarstva v tujini. Pri tovrstnih
zbornicah je bolj poudarjen javni interes (interes države) kot interes
gospodarskih subjektov; to se logično kaže v dejstvu, da so
gospodarski subjekti proti svoji volji prisiljeni v članstvo in v
finančno podpiranje zbornic. Kot prednost je poudarjena tudi
stabilnost takšne zbornice (znova zaradi obveznega članstva) in
trajno zagotovljeni finančni viri (obvezna članarina). Pri zbornicah
zasebnopravnega modela pa so poudarjene naslednje prednosti:
zbornični sistem temelji na prostovoljnosti (svobodi) združevanja,
zbornice se morajo s kvalitetnim delom potegovati za članstvo,
njihov obstoj ni zakonsko zagotovljen, temveč je odvisen od
interesa članov. Ta oblika gospodarskih zbornic temelji na
interesnem povezovanju v gospodarstvu, javnopravni model pa
predvsem na interesu države, da obstaja reprezentativna
gospodarska zbornica.

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Predlagani zakon združuje prednosti obeh modelov. Izhaja
iz načela prostovoljnega članstva oziroma interesnega
povezovanja, ki spodbuja učinkovito delovanje gospodarskih zbornic, zagotavlja pa nastanek reprezentativnih
gospodarskih zbornic po posameznih panogah ter krovne
organizacije - Združenja gospodarskih zbornic Slovenije.

Predlagani zakon ne ustvarja nobenih finančnih posledic za
državni proračun, pač pa finančno razbremenjuje gospodarske
subjekte, ker zagotavlja učinkovito delovanje gospodarskih
zbornic in omogoča posameznim gospodarskim subjektom, da
se sami odločijo, ali koristi, ki jih prinaša članstvo v gospodarski
zbornici, odtehtajo bremena članstva (članarino).

6. IZHODIŠČA NORMATIVNE UREDITVE SISTEMA
GOSPODARSKIH ZBORNIC V SLOVENIJI (GRADIVO
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE)

5. PRIMERJALNI PREGLED UREDITVE
GOSPODARSKIH ZBORNIC
Organizirano povezovanje gospodarskih subjektov v gospodarske (ali trgovinske in Industrijske) zbornice je uveljavljeno v
vseh državah, v katerih gospodarstvo temelji na tržnih načelih.
Gospodarski subjekti se povezujejo zaradi lažjega doseganja
skupnih interesov in skupnega nastopanja v razmerju do države
In tujih tovrstnih organizacij. Hkrati pa je obstoj takšnih organizacij
tudi v širšem javnem interesu, saj lahko državni organi in organi
lokalnih skupnosti v gospodarskih zbornicah najdejo sogovornika,
ki izraža skupne Interese gospodarskih subjektov glede javnih
zadev, pomembnih za gospodarstvo, In potencialnega izvajalca
upravnih nalog po javnem pooblastilu.

Vlada Republike Slovenije je na 85. seji dne 19.5.1994 sprejela
gradivo z naslovom "Izhodišča normativne ureditve sistema
gospodarskih zbornic v Sloveniji s primerjalnim prikazom" in ga
poslala v obravnavo Državnemu zboru (gradivo je objavljeno v
Poročevalcu Državnega zbora, št. 23/94). V tem gradivu so
sistematično prikazane variantne rešitve posameznih vprašanj v
zvezi z ureditvijo gospodarskih zbornic v Sloveniji (status zbornic,
članstvo, horizontalna struktura - ali naj(enoten sistem pokrije
vse panoge gospodarstva, teritorialna struktura, panožna
organiziranost, funkcije, financiranje, organi). Prikazana je tudi
ureditev v državah članicah Evropske zveze. Vlada je podprla
kombinirani model (javnopravni model s prostovoljnim članstvom).
Ta model je temeljil na prostovoljnem članstvu, ekskluzlvnosti in
reprezentativnosti gospodarskih zbornic, panožni organiziranosti
in krovnem povezovanju na ravni celotnega gospodarstva.

Gospodarske zbornice so v primerjalnem pravu urejene na
različne načine, ki jih je mogoče strniti v dva poglavitna modela:
model prostovoljnega Interesnega povezovanja in model
obveznega članstva (v teoriji sta znana tudi kot "zasebno31. marec 1998
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- promet in zveze,
- turizem in gostinstvo,
- agroživilstvo,
- nepremičnine in stanovanjsko upravljanje,
- tisk,
- bančništvo,
- zavarovalništvo,
- konzultantstvo, inženiring, razvoj in projektiranje,
- obrt,
- zasebno varovanje,
- gospodarske javne službe in varstvo okolja,
- kmetijstvo in gozdarstvo.
^

BESEDILO ČLENOV:
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja združevanje gospodarskih družb in samostojnih
podjetnikov (v nadaljevanju: gospodarski subjekti) ter drugih
organizacij v panožne gospodarske zbornice in povezovanje
panožnih gospodarskih zbornic v Združenje gospodarskih
zbornic Slovenije.

(3) Za vsako panogo se lahko ustanovi le ena panožna
gospodarska zbornica.

2. člen
(1) Panožne gospodarske zbornice so oblika interesnega
povezovanja gospodarskih subjektov in drugih organizacij.

(4) Na podlagi odločitve občnega zbora članov se lahko dve ali
več panožnih gospodarskih zbornic združi v enotno panožno
gospodarsko zbornico, ki prevzame člane, pravice in obveznosti
vanjo združenih zbornic.

(2) Združenje gospodarskih zbornic Slovenije je oblika obveznega
povezovanja gospodarskih zbornic.
3. člen
Panožne gospodarske zbornice in Združenje gospodarskih
zbornic Slovenije so pravne osebe.

(5) Na predlog organa upravljanja panožne gospodarske zbornice
ali gospodarskih subjektov, ki zaposlujejo najmanj 3.000 oseb,
lahko Vlada z uredbo določi novo panogo, za katero se lahko
ustanovi panožna gospodarska zbornica.

4. člen

7. člen

(1) V panožno gospodarsko zbornico se lahko včlani vsak
gospodarski subjekt, ki je ustanovljen po slovenskem pravu in
ima sedež v Republiki Sloveniji.

(1) V panožno gospodarsko zbornico se lahko včlani vsak
gospodarski subjekt, ki opravlja dejavnost v panogi, za katero je
gospodarska zbornica ustanovljena.

(2) V panožno gospodarsko zbornico se lahko pod pogoji iz tega
zakona včlani tudi organizacija, ki ni gospodarska družba, če
izkazuje za to strokovni ali poslovni interes.

(2) V panožno gospodarsko zbornico se lahko, če to dopušča
njen statut, včlani tudi gospodarski subjekt, ki ne opravlja dejavnosti
v panogi, za katero je zbornica ustanovljena, če izkazuje za to
strokovni ali poslovni interes. Pod istim pogojem se lahko v skladu
s statutom panožne gospodarske zbornice vanjo včlani tudi druga
organizacija.

5. člen
(1) Članstvo v panožnih gospodarskih zbornicah je prostovoljno,
če zakon ne določa drugače.

(3) Statut panožne gospodarske zbornice lahko določi pogoje za
včlanitev subjektov iz prejšnjega odstavka v panožno
gospodarsko zbornico ter njihove pravice in obveznosti. Statut
lahko določi, da ima ne glede na število zaposlenih in ne glede na
ureditev načina volitev v organ upravljanja član iz prejšnjega
odstavka samo en glas na teh volitvah.

(2) Vsak član lahko izstopi iz gospodarske zbornice, pri čemer
pa iz naslova članarine ali prostovoljnih prispevkov nima do
gospodarske zbornice nobenih terjatev. S statutom panožne
gospodarske zbornice se lahko določi odpovedni rok, ki pa ne
sme biti daljši od enega leta.

(4) Vsak gospodarski subjekt ali druga organizacija je lahko pod
pogoji iz tega člena član ene, dveh ali več panožnih gospodarskih
zbornic.

II. PANOŽNE GOSPODARSKE ZBORNICE

8. člen

6. člen

Panožne gospodarske zbornice opravljajo naslednje naloge:

(1) Panožne gospodarske zbornice nastanejo z združevanjem
gospodarskih subjektov v posameznih gospodarskih panogah.

- izoblikujejo skupna stališča in predloge gospodarskih subjektov
v panogi do javnih zadev, pomembnih za njihovo poslovanje,
- zastopajo splošne interese članov, zlasti pri državnih organih in
organih lokalnih skupnosti,
- usklajujejo in zastopajo interese članov na področju standardizacije, pri sprejemanju tehničnih predpisov in na področju
strokovnega izobraževanja,
- opravljajo storitve splošnega pomena (svetovanje, strokovna
pomoč, informacijska dejavnost itd.) za člane,
- vodijo informacijski sistem za panogo,
- zavzemajo se za dvig kakovosti v panogi,
- zavzemajo se za izboljšanje učinkovitosti dela in poslovanja
gospodarskih subjektov v panogi in sodelujejo pri oblikovanju
standardov v panogi,
• vodijo register članov,

(2) Panožne gospodarske zbornice lahko nastanejo za naslednje
panoge:
- kovinska industrija,
- kemična in gumarska industrija,
- industrija kovinskih rjiaterialov,
- elektroindustrija,
- nekovine,
- tekstilna, oblačilna in usnjarsko predelovalna industrija,
- lesarstvo,
- celuloza, papirna in papirno predelovalna industrija,
- trgovina,
- gradbeništvo in Industrija gradbenih materialov,
- energetika,
poročevalec, št. 22
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- dajejo mnenja o usposobljenosti izvajalcev v panogi,
- sklepajo panožne kolektivne pogodbe,
- skrbijo za čim uspešnejše vključevanje članov v mednarodno
poslovanje, zlasti tako, da organizirajo promocijo blaga in storitev
ter sodelujejo pri pospeševanju poslov članov s tujimi
gospodarskimi subjekti,
- organizirajo izobraževanje in usposabljanje za potrebe članov
in drugih gospodarskih subjektov,
- izvajajo naloge, ki so jim poverjene z javnim pooblastilom in
- opravljajo druge naloge, določene z zakonom ali s statutom.

(3) Registrski organ izbriše panožno gospodarsko zbornico iz
registra tudi na njeno zahtevo, če občni zbor članov odloči o
prenehanju zbornice, vendar le pod pogojem, da so z odločitvijo
občnega zbora članov ali organa upravljanja urejena premoženjskopravna vprašanja po prenehanju (delitev pravic in obveznosti).

9. člen

12. člen

(1) Panožna gospodarska zbornica nastane z vpisom v register
gospodarskih zbornic (v nadaljevanju: register).

V primeru iz drugega odstavka prejšnjega člena se po
dokončnosti odločbe o izbrisu panožne gospodarske žbornice iz
registra in pred izbrisom iz registra opravi likvidacijski postopek v
skladu z zakonom. Sredstva, ki preostanejo po poplačilu dolgov
in vračilu sredstev državi ali lokalni skupnosti, se razdelijo med
člane glede na njihove finančne prispevke pri delovanju panožne
gospodarske zbornice iz naslova članarine ali prostovoljnih
prispevkov.

(5) Registrski organ po uradni dolžnosti izbriše panožno
gospodarsko zbornico iz registra, če se v skladu s četrtim
odstavkom 6. člena združi v drugo panožno gospodarsko
zbornico.

(2) Ime panožne gospodarske zbornice se določi z ustanovitvenim aktom in je sestavljeno iz izraza "zbornica" ali" gospodarska
zbornica" ter iz navedbe panoge.
(3) O vpisu v register odloča ministrstvo, pristojno za gospodarske dejavnosti (v nadaljevanju: registrski organ), z odločbo.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča vlada.

13. člen
Način vodenja registra lahko podrobneje uredi minister, pristojen
za gospodarske dejavnosti, s pravilnikom.

(4) Registrski organ vpiše panožno gospodarsko zbornico v register na zahtevo iniciativnega odbora, če so izpolnjeni naslednji
pogoji:

14. člen

- da je vsaj ena tretjina gospodarskih subjektov v panogi podpisala
akt o ustanovitvi,
- da gospodarski subjekti, ki so podpisali pristopne izjave,
zaposlujejo najmanj eno tretjino vseh oseb, zaposlenih v panogi,
- da je bil postopek ustanavljanja izveden v skladu s tem zakonom
in
- da je ustanovitveni akt skladen s tem zakonom.

Panožna gospodarska zbornica ima statut,
naslednja vprašanja:
-

(5) Če registrski organ prejme več zahtev za vpis v register za
panožno gospodarsko zbornico za isto panogo, odloči o zahtevi,
ki jo je prejel kot prvo. Ko odločba o vpisu v register postane
dokončna, registrski organ s sklepom zavrže morebitne druge
zahteve. Če se odločba na pritožbo, na podlagi drugega pravnega
sredstva ali v upravnem sporu odpravi, registrski organ vzame v
obravnavo drugo zahtevo in tako naprej.

-

ki ur0 a

i zlasti

sedež zbornice,
zastopanje zbornice,
naloge zbornice in način njihovega opravljanja,
organi zbornice, način njihovega oblikovanja, čas trajanja
njihovega mandata, pristojnosti 1n način odločanja,
javnost dela,'
način obveščanja članstva,
morebitno teritorialno in branžno organiziranost zbornice,
organizacijo in delovanje strokovnih služb.
15. člen

(1) Najvišji organ odločanja panožne gospodarske zbornice je
občni zbor članov, ki odloča o prenehanju panožne gospodarske
zbornice in o njeni združitvi z drugo oziroma z drugimi panožnimi
gospodarskimi zbornicami.

10. člen
(1) Iniciativni odbor, sestavljen iz najmanj desetih gospodarskih
subjektov, ki opravljajo dejavnost v panogi, za katero se ustanavlja
gospodarska zbornica, povabi vse zainteresirane subjekte na
ustanovni zbor in jih pozove k podpisu ustanovnega akta. Javni
poziv mora biti objavljen v najmanj dveh dnevnih časopisih, in
sicer najmanj 30 dni pred dnem, za katerega je sklican ustanovni
zbor.

(2) Občni zbor lahko skliče organ upravljanja ali najmanj ena
tretjina članov. Vabilo za občni zbor s predlogom dnevnega reda
in predlogom sklepov mora biti vročeno članom najmanj 15 dni
pred dnem, za katerega je občni zbor sklican.

(2) Na ustanovnem zboru ustanovitelji sprejmejo ustanovitveni
akt, ki mora vsebovati vsaj naslednje sestavine:

(3) Organ upravljanja najmanj enkrat letno skliče občni zbor
članov in mu poroča o delovanju panožne gospodarsko zbornice.

- ime panožne gospodarske zbornice,
- njene temeljne cilje,
- osebo ali osebe, ki zastopajo ustanovitelje v postopku vpisa
zbornice v register.

(4) Občni zbor članov je sklepčen, če se ga udeleži večina vseh
članov, in odloča z večino glasov vseh članov, pri čemer ima
vsak član en glas.

11. člen

16. člen

(1) Panožna gospodarska zbornica preneha z izbrisom iz registra.

(1) Panožna gospodarska zbornica mora imeti organ upravljanja,
ki je predstavniški organ članov zbornice.

(2) V primeru, da se članstvo v panožni gospodarski zbornici
zmanjša pod prag, določen v prvi in drugi alinei četrtega odstavka
9. člena, registrski organ odloči o izbrisu iz registra po uradni
dolžnosti.

(2) Člani organa iz prejšnjega člena se izvolijo na volitvah, na
katerih ima vsak član po en glas ne glede na število zaposlenih,
poleg tega pa še po en glas na vsakih 50 zaposlenih. Najvišje
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- izoblikuje skupna stališča in predloge gospodarstva v državi do
javnih zadev, pomembnih za gospodarstvo države,
- predstavlja gospodarstvo države, zlasti pri državnih organih in
v tujini,
- sklepa splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo,
- opravlja storitve splošnega pomena za panožne gospodarske
zbornice in za njihove člane,
- skrbi za spoštovanje dobrih poslovnih običajev in poslovne
morale,
- opravlja naloge, ki so mu poverjene z javnim pooblastilom in
- opravlja druge naloge v skladu s statutom.

število glasov, ki jih ima lahko posamezni član, je deset.
(3) Če tako določa statut gospodarske zbornice, ki ga sprejme
organ upravljanja, oblikovan v skladu s prejšnjim odstavkom, ima
lahko vsak član po en glas na volitvah.
(4) Kandidate za člane organa upravljanja lahko predlaga vsak
član.
17. člen
Organ upravljanja ima zlasti naslednje pristojnosti:

22. člen

- voli in razrešuje predsednika panožne gospodarske zbornice,
- sprejema statut panožne gospodarske zbornice in njegove
spremembe,
- sprejema druge splošne akte panožne gospodarske zbornice,
- sprejema finančni načrt in poročilo o njegovi izvršitvi,
- sprejema programske usmeritve in program dela panožne
gospodarske zbornice,
- določa višino članarine,
- imenuje pogajalsko skupino pri kolektivnih pogajanjih za panogo
in določa pogajalska izhodišča,
- sprejema skupne predloge in stališča gospodarstva v panogi
do javnih zadev,
- odloča o vseh drugih pomembnih vprašanjih v okviru nalog
panožne gospodarske zbornice in
- odloča o drugih zadevah, opredeljenih s statutom panožne
gospodarske zbornice.

(1) Organa Združenja gospodarskih zbornic Slovenije sta Svet
Združenja gospodarskih zbornic Slovenije (v nadaljevanju: Svet)
in predsednik Združenja gospodarskih zbornic Slovenije (v
nadaljevanju: predsednik).
(2) Statut Združenja gospodarskih zbornic Slovenije lahko določi,
da ima Združenje gospodarskih zbornic Slovenije tudi druge
organe.
23. člen
(1) Svet je sestavljen iz predsednikov panožnih gospodarskih
zbornic - članic Združenja gospodarskih zbornic Slovenije.
(2) Svet ima zlasti naslednje pristojnosti:

(1) V Združenje gospodarskih zbornic Slovenije se obvezno
povezujejo panožne gospodarske zbornice, ustanovljene na
podlagi tega zakona, in gospodarske zbornice iz 33. člena tega
zakona.

- voli in razrešuje predsednika Združenja gospodarskih zbornic
Slovenije (v nadaljevanju tega člena: Združenje),
- sprejema statut Združenja in njegove spremembe,
- sprejema druge splošne akte Združenja,
- sprejema finančni načrt in poročilo o njegovi izvršitvi,
- sprejema programske usmeritve in program dela Združenja ter
poročilo o njegovi izvršitvi,
- določa višino prispevka, ki ga za delovanje Združenja v skladu
s finančnim načrtom in programom dela plačujejo panožne
gospodarske zbornice,
- imenuje pogajalsko skupino pri kolektivnih pogajanjih in določa
pogajalska izhodišča,
- sprejema skupne predloge in stališča gospodarstva do javnih
zadev,
- določa predstavnike v volilnem telesu za volitve v Državni svet
ter kandidate za te volitve,
- odloča o vseh drugih pomembnih vprašanjih v okviru nalog
Združenja in
- odloča o drugih zadevah, opredeljenih s statutom Združenja.

(2) Gospodarska zbornica, ki se ustanovi na podlagi tega zakona,
z ustanovitvijo postane članica Združenja gospodarskih zbornic
Slovenije.

(3) Svet odloča z večino glasov vseh članov. O vprašanjih iz
druge, četrte, pete in šeste alinee prejšnjega odstavka odloča
Svet z večino najmanj dveh tretjin glasov vseh članov.

20. člen

24. člen

(1) Združenje gospodarskih zbornic Slovenije postane pravna
oseba in začne delovati, ko se vanj poveže dvanajst panožnih
gospodarskih zbornic, pri čemer so v to število vštete tudi
gospodarske zbornice iz 33. člena tega zakona.

(1) Predsednika Združenja gospodarskih zbornic Slovenije
imenuje Svet izmed svojih članov.

18. člen
(1) Panožna gospodarska zborica ima predsednika, ki ga imenuje
organ upravljanja.
(2) Predsednik predseduje arganu upravljanja, zastopa in
predstavlja panožno gospodarsko zbornico ter skrbi in odgovarja
za izvrševanje odločitev organa upravljanja.
III. ZDRUŽENJE GOSPODARSKIH ZBORNIC
SLOVENIJE
19. člen

(2) Predsednik predseduje Svetu, zastopa in predstavlja
Združenje gospodarskih zbornic Slovenije ter skrbi in odgovarja
za izvrševanje odločitev sveta.

(2) Združenje gospodarskih zbornic Slovenije ne preneha delovati,
če število članov pade pod število iz prejšnjega odstavka.

25. člen

21. člen

Združenje gospodarskih zbornic Slovenije (v nadaljevanju tega
člena: Združenje) ima statut, ki ureja zlasti naslednja vprašanja:

Združenje gospodarskih zbornic Slovenije opravlja naslednje
naloge:
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-

sedež Združenja,
naloge Združenja in način njihovega opravljanja,
organe Združenja, njihove pristojnosti in način delovanja,
organizacijo in delovanje strokovnih služb,
pristojnost, postopek, sestavo in organizacijo častnega sodišča
in stalne arbitraže ter ukrepe zoper kršitve dobrih poslovnih
običajev,
- način morebitne teritorialne organiziranosti Združenja.

(2) Pravice in obveznosti Gospodarske zbornice Slovenije
prevzamejo panožne gospodarske zbornice in Združenje
gospodarskih zbornic Slovenije v skladu z merili, določenimi v
tem zakonu. Do ureditve premoženjskopravnega nasledstva
začasno prevzame pravice in obveznosti Gospodarske zbornice
Slovenije Združenje gospodarskih zbornic Slovenije.

26. člen
a ub'
(1) Pri Združenju gospodarskih zbornic Slovenije deluje častno
sodišče, ki skrbi za razvijanje, uveljavljanje in krepitev dobrih
poslovnih običajev.

(3) Razdelitev pravic in obveznosti med panožne gospodarske
zbornice in Združenje gospodarskih zbornic Slovenije se opravi
glede na udeležbo posameznih panog v financiranju delovanja
Gospodarske zbornice Slovenije v zadnjih desetih letih pred
nastankom Združenja gospodarskih zbornic Slovenije in glede
na premoženje, ki je z ukinitvijo pravne osebnosti panožnim
splošnim združenjem na podlagi Zakona o gospodarski zbornici
Slovenije (Uradni list Republike Slovenije, št. 14/90) prešlo v last
Gospodarske zbornice Slovenije.

(2) Častno sodišče odloča o kršitvah dobrih poslovnih običajev in
izreka kršilcem ukrepe, določene v statutu Združenja
gospodarskih zbornic Slovenije.

(4) V primeru, da ne pride do sporazumne ureditve premoženjskopravnega nasledstva po prejšnjem odstavku, odloča o tem
sodišče, pristojno po sedežu Gospodarske zbornice Slovenije, v
nepravdnem postopku. Predlog za uvedbo postopka po tem
odstavku lahko vloži Združenje ali vsaka panožna gospodarska
zbornica, če v enem letu po prenehanju Gospodarske zbornice
Slovenije ne pride do sporazumne ureditve premoženjskopravnega nasledstva.

27. člen
Pri Združenju gospodarskih zbornic Slovenije deluje stalna
arbitraža, ki rešuje spore med gospodarskimi subjekti, če se leti tako dogovorijo.
IV. FINANCIRANJE

(5) Ob ustanovitvi panožnih gospodarskih zbornic, ki ob nastanku
Združenja gospodarskih zbornic Slovenije oziroma ob ureditvi
premoženjskopravnega nasledstva še ne bodo ustanovljene,
lahko te panožne gospodarske zbornice uveljavljajo delež na
pravicah in obveznostih v skladu z merili iz tega člena. Delež se
določi s sporazumom med Združenjem gospodarskih zbornic
Slovenije in novo nastalo panožno gospodarsko zbornico. Če v
enem letu po ustanovitvi panožne gospodarske zbornice ne pride
do sporazumne ureditve, lahko panožna gospodarska zbornica
vloži predlog za uvedbo nepravdnega postopka za ureditev
premoženjskopravnega nasledstva.

28. člen
Panožne gospodarske zbornice se financirajo iz naslednjih virov:
- članarina,
- plačila za storitve, opravljene izven rednega obsega, ki se krije
s članarino, in za storitve, opravljene za nečlane,
- prostovoljni prispevki, darila in volila,
- sredstva iz proračuna države in lokalnih skupnosti ter
- krediti.

(6) Gospodarske zbornice in Združenje gospodarskih zbornic
Slovenije prevzamejo osebe, zaposlene v Gospodarski zbornici
Slovenije. Osebam, katerih delo postane trajno nepotrebno,
pripadajo pravice v skladu z zakonom.

29. člen
(1) Združenje gospodarskih zbornic Slovenije se financira iz
naslednjih virov:

33. člen

- prispevki, ki jih v skladu s finančnim načrtom in programom
dela plačujejo panožne gospodarske zbornice,
- prostovoljni prispevki, darila in volila,
- sredstva iz proračuna države in lokalnih skupnosti ter
- krediti.

(1) Zbornice, ustanovljene za območje države z ali na podlagi
Obrtnega zakona (Uradni list RS, št. 50/94), Zakona o varstvu
okolja (Uradni list RS, št. 32/93), Zakona o zasebnem varovanju
in o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št.
32/94) in Zakona o kmetijsko-gozdarskih zbornicah (Uradni list
RS, št...), nadaljujejo z delom v skladu z navedenimi zakoni in z
dnem uveljavitve tega zakona postanejo članice Združenja
gospodarskih zbornic Slovenije.

30. člen
Država zagotovi gospodarskim zbornicam in Združenju
gospodarskih zbornic Slovenije sredstva za opravljanje nalog,
poverjenih z javnim pooblastilom.

(2) Registrski organ po uradni dolžnosti vpiše zbornice iz
prejšnjega odstavka (Obrtno zbornico Slovenije, Zbornico
gospodarskih javnih služb in varstva okolja, Zbornico Republike
Slovenije za zasebno varovanje in Kmetijsko - gozdarsko zbornico
Slovenije) v register.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Do nastanka Združenja gospodarskih zbornic Slovenije nadaljuje
z delom Gospodarska zbornica Slovenije.

(3) Za vprašanja delovanja gospodarskih zbornic iz prejšnjega
odstavka, ki niso urejena z zakoni iz prejšnjega odstavka, se
uporablja ta zakon.

32. člen

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se ta zakon ne
uporablja za vprašanja volitev v organe zbornic iz tega člena, če
ti organi že delujejo v skladu s splošnimi akti teh zbornic.

(1) Ko Združenje gospodarskih zbornic Slovenije v skladu s 20.
členom tega zakona postane pravna oseba in začne delovati,
Gospodarska zbornica Slovenije preneha obstajati.
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Gospodarski zbornici Slovenije (Uradni list RS, št. 14/90).

34. člen
(1) Javna pooblastila, Ki jih na podlagi zakona opravlja
Gospodarska zbornica Slovenije, prevzame Združenje
gospodarskih zbornic Slovenije.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se Zakon o
Gospodarski zbornici Slovenije uporablja do nastanka Združenja
gospodarskih zbornic Slovenije.

(2) Javno pooblastilo za odločanje o izdaji licenc pravnim osebam
za prevoze v cestnem prometu na podlagi Zakona o prevozih v
cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95 in 54/96) po
ustanovitvi panožne gospodarske zbornice za promet in zveze
prevzame ta zbornica, in sicer takoj, ko so podani kadrovski,
prostorski in drugi pogoji za izvajanje te naloge.

(3) Po dnevu uveljavitve tega zakona lahko člani Gospodarske
zbornice Slovenije izstopijo iz nje, ne da bi iz tega naslova zanje
nastale kakšne terjatve ali obveznosti.
C .. v j ;,t
36. člen
> o\\vfv
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objđvi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

35. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o

V 7. členu je določeno, da se lahko v gospodarsko zbornico
včlani vsak gospodarski subjekt, ki opravila dejavnost v panogi,
za katero je gospodarska zbornica ustanovljena. V gospodarsko
zbornico se lahko, če to dopušča njen statut, včlani tudi
gospodarski subjekt, ki ne opravlja dejavnosti v panogi, za katero
je zbornica ustanovljena, če izkazuje za to strokovni ali poslovni
interes. Pod istim pogojem se lahko v skladu s statutom panožne
gospodarske zbornice vanjo včlani tudi druga organizacija. Vsak
gospodarski subjekt ali druga organizacija je lahko pod navedenimi
pogoji član ene, dveh ali več panožnih gospodarskih zbornic.

Temelj novega sistema gospodarskih zbornic, kakršen je
predlagan v zakonu, so panožne gospodarske zbornice. Panožne
gospodarske zbornice (v nadaljevanju: gospodarske zbornice)
so v zakonu opredeljene kol oblika interesnega združevanja
gospodarskih subjektov v posameznih panogah. Zakon izhaja iz
načela prostovoljnega združevanja in omogoča članu gospodarske zbornice izstop v vsakem času, pri čemer iz naslova
plačane članarine ali prostovoljnih prispevkov član, ki je izstopil,
nima do gospodarske zbornice nobenih terjatev (drugi odstavek
5. člena). Statut gospodarske zbornice lahko določi odpovedni
rok, ki pa ne sme biti daljši od enega leta. Če je odpovedni rok
določen, članu, ki je podal izstopno izjavo, članstvo preneha ob
izteku odpovednega roka, dotlej pa mora poravnavati svoje
obveznosti iz naslova članarine.

Posebej je urejeno tudi vprašanje prenehanja panožne
gospodarske zbornice in s tem povezana premoženjskopravna
vprašanja oziroma vprašanja likvidacije zbornice kot pravne
osebe. Pri tem zakon ločuje naslednje položaje:
t v
a) Prenehanje po volji zbornice same. V tem primeru je pogoj za
izbris iz registra, da občni zbor članov, ki je sprejel tudi odločitev
o prenehanju, ali organ upravljanja reši tudi premoženjskopravna vprašanja.

Kolikor zakoni na posameznih področjih zbornično organiziranost
urejajo drugače (določajo npr. obvezno članstvo v zbornici), se
uporabljajo ti zakoni kot leges speciales.
Gospodarski subjekti se združujejo v panožne gospodarske
zbornice za panoge, ki so določene v drugem odstavku 6. člena.
Panožna gospodarska zbornica nastane na podlagi svobodne
iniciative gospodarskih subjektov in je samostojna pravna oseba.
Pogoj za nastanek je določena stopnja reprezentativnosti, ki je
opredeljena z najlažje ugotovljivim merilom - številom subjektov
In številom zaposlenih v panogi. Podatke za ugotavljanje tega
števila bo mogoče prevzeti od obstoječih panožnih združenj
Gospodarske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: GZS).
Gospodarska zbornica nastane z vpisom v register, o katerem
odloča v upravnem postopku ministrstvo, pristojno za
gospodarske dejavnosti (registrski organ). Zakon določa
triindvajset panog in s tem zaradi preglednosti in lažje izvedljivosti
postopkov usmerja začetno iniciativo za združevanje v panožne
zbornice. Kasneje pa bodo mogoče spremembe zborničnega
sistema v smeri združevanja zbornic ali ustanavljanja novih
zbornic. V slednjem primeru bo iniciativa na strani katerekoli izmed
zbornic aH pa na strani gospodarskih subjektov, ki želijo ustanoviti
novo panožno zbornico, končna odločitev o dovolitvi združevanja
za novo panogo pa bo v rokah Vlade.
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b) Prenehanje z združitvijo. V tem primeru nova zbornica
prevzame pravice in obveznosti stare.
c) Prenehanje zaradi neizpolnjevanja pogojev (število članov
oziroma število zaposlenih pri članih pade pod zakonsko
spodnjo mejo). V tem primeru se opravi likvidacijski postopek,
pri čemer zakon določa osnovna pravila za delitev premoženja,
ki ostane po poplačilu dolgov.
Naloge zbornic (8. člen) je mogoče razdeliti vpet osnovnih sklopov:
- predstavljanje gospodarskih subjektov v panogi v razmerju do
državnih organov in organov lokalnih skupnosti (v ta okvir sodi
formalno ali neformalno sodelovanje v postopkih odločanja teh
organov, predstavljanje skupnih stališč do vprašanj, pomembnih
za gospodarstvo v panogi itd.),
- zavzemanje za dvig kakovosti in učinkovitosti v panogi,
• sklepanje panožnih kolektivnih pogodb,
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prispevki, darila in volila, sredstva iz proračuna države in lokalnih
skupnosti ter krediti.

- opravljanje storitev za člane (sem sodi tudi vodenje informacijskega sistema) in
- izvajanje nalog, ki jih zbornici poveri država z javnim
pooblastilom (s področnimi zakoni oziroma na njihovi podlagi).

Poglavitni vir financiranja Združenja so prispevki, ki jih plačujejo
panožne gospodarske zbornice v skladu s finančnim načrtom in
programom dela.

Upravljanje gospodarske zbornice in druga vprašanja njenega
delovanja so prepuščena statutu. Zakon določa le temeljna načela
organizacije. Predviden je občni zbor članov, ki odloča le o
prenehanju oziroma združevanju panožne zbornice. Zakon
postavlja zahtevo, da ima gospodarska zbornica organ
predstavnikov vseh članov, ki je hkrati najvišji organ upravljanja.
Ta organ se voli tako, da je število glasov, ki jih ima član, odvisno
od števila zaposlenih, pri čemer pa ta odvisnost ni linearna
(razmerje je največ ena proti deset). Ta asimetrija ščiti mala in
srednja podjetja, ki bi jih popolno sorazmerje med številom
zaposlenih in številom glasov dejansko izključilo iz upravljanja
zbornice. Omogočeno je tudi, da statut uredi volitve po načelu en
član - en glas. V prehodni določbi (četrti odstavek 33. člena) je
določeno, da že delujočim zbornicam ni potrebno usklajevati
statutov v delu, ki se nanaša na volitve članov organa upravljanja.

Predlagani zakon v prehodnih določbah ureja način prehoda na
nov zbornični sistem. Posebej je rešeno vprašanje obstoječih
gospodarskih zbornic, ki že delujejo in so bile (oziroma bodo)
ustanovljene z zakonom ali na podlagi zakona. Gre za štiri
zbornice: obrtno zbornico, zbornico gospodarskih javnih služb in
varstva okolja, zbornico za zasebno varovanje ter kmetijsko gozdarsko zbornico. Slednja naj bi bila ustanovljena s posebnim
zakonom, ki je že v obravnavi pred Državnim zborom. Navedene
zbornice bi postale po samem zakonu članice Združenja v
ustanavljanju. To bi veljalo za tisto obliko zborničnega povezovanja,
ki je ustanovljena za celotno državo (obrtne zbornice so območne
obrtne zbornice in Obrtna zbornica Slovenije; le slednja bi postala
članica Združenja). Glede zbornic z obveznim članstvom
reprezentativnost ni vprašljiva. Pri zbornici gospodarskih javnih
služb in varstva okolja pa prehodna določba predloga zakona
sama "nadomešča" postopek ugotavljanja reprezentativnosti.
Glede na to, da ta zbornica dejansko je reprezentativna, da deluje
že peto leto in da je bila ustanovljena na podlagi zakona, ni potrebe
po posebnem postopku ugotavljanja pogojev za registracijo.

Statut lahko uredi tudi morebitno teritorialno (območno)
organiziranost zbornice, poleg tega pa se lahko znotraj zbornice
izoblikujejo tudi branžne sekcije.
Združenje gospodarskih zbornic Slovenije (v nadaljevanju:
Združenje) zakon opredeljuje kot obvezno obliko povezovanja
(panožnih) gospodarskih zbornic. Panožne gospodarske zbornice
z ustanovitvijo po samem zakonu postanejo članice Združenja,
pri čemer pa Združenje pridobi pravno subjektiviteto in začne
delovati, ko se vanj poveže več kot polovica (dvanajst) zbornic.
V to število so zajete tako zbornice, ki bodo nastale na podlagi
predlaganega zakona, kot tudi štiri obstoječe zbornice,
ustanovljene z ali na podlagi področnih zakonov. Te zbornice
bodo z dnem uveljavitve predlaganega zakona avtomatično
postale članice Združenja v ustanavljanju. To pomeni, da bo
Združenje začelo delovati, ko bo ustanovljen/h še osem panožnih
gospodarskih zbornic na podlagi predlaganega zakona. Obstoj
Združenja za razliko od obstoja zbornic ni vezan na vzdrževanje
števila panožnih gospodarskih zbornic.

Zakon ne posega v delovanje naštetih že obstoječih zbornic, ker
za njihovo delovanje veljajo določbe področnih zakonov. Glede
teh zbornic je zakon pomemben le zaradi tega, ker določa njihovo
obvezno povezovanje z drugimi panožnimi gospodarskimi
zbornicami v Združenje gospodarskih zbornic Slovenije.
Glede prehoda na nov zbornični sistem je predlagana rešitev, po
kateri naj bi obstoječa GZS delovala naprej do nastanka
Združenja. Na ta način bi bilo preprečeno prehodno obdobje
praznine, ko krovne organizacije, ki bi predstavljala interese
gospodarstva Slovenije, sploh ne bi bilo. Poleg tega pa bi se na ta
način najbolje izkazal interes gospodarskih subjektov. Če bi bil
interes dovolj izražen, bi v določenem času gospodarski subjekti
s svojim povezovanjem sami izpeljali prehod v nov sistem. Posebej
pa velja poudanti prehodno določbo (tretji odstavek 35. člena), po
kateri z uveljavitvijo zakona preneha veljati obvezno članstvo v
GZS.

Naloge Združenja so opredeljene v 21. členu. Združenje izoblikuje
skupna stališča in predloge gospodarstva v državi do javnih
zadev, pomembnih za gospodarstvo, predstavlja gospodarstvo
države, zlasti pri državnih organih in v tujini, sklepa kolektivne
pogodbe, opravlja storitve splošnega pomena za člane, opravlja
naloge, ki so mu poverjene z javnim pooblastilom in opravlja druge
naloge v skladu s statutom. Združenje bo torej nadomestilo
obstoječo GZS v funkciji predstavljanja gospodarstva v razmerju
do države in tujine.

Urejeno je tudi vprašanje prevzema javnih pooblastil. Javna
pooblastila, ki jih ima obstoječa GZS po področnih zakonih (na
področju varstva konkurence, zunanjetrgovinskega poslovanja
in carin), prevzame Združenje, javno pooblastilo za podeljevanje
licenc za prevoze v cestnem prometu pa panožna gospodarska
zbornica.

V 22., 23. in 24. členu so opredeljeni organi Združenja. Organ
upravljanja je svet, ki je sestavljen po paritetnem načelu. Nekatere
najpomembnejše odločitev sprejema svet z dvotretjinsko večino
glasov vseh članov. Predsednika Združenja, ki predseduje svetu,
zastopa in predstavlja Združenje ter skrbi in odgovarja za
izvrševanje odločitev sveta, imenuje svet izmed svojih članov.
Druga vprašanja organizacije in delovanja Združenja (vključno z
morebitno teritorialno organiziranostjo) so prepuščena statutu in
drugim splošnim aktom Združenja, ki jih sprejema svet.

Posebej je v prehodnih določbah urejeno tudi vprašanje pravnega
nasledstva in položaja zaposlenih pri obstoječi GZS. Delitev
premoženja ter drugih pravic (pa tudi obveznosti) se opravi po
kriteriju prispevanja k premoženju in financiranju delovanja GZS
oziroma upoštevaje obseg prenešenega premoženja ob ukinitvi
pravne subjektiviteto panožnih združenj ob uveljavitvi Zakona o
GZS (Uradni list Republike Slovenije, št. 14/90). Glede na to, da
se bodo panožne gospodarske zbornice ustanavljale sukcesivno
(postopno), bo pravice in obveznosti začasno prevzelo Združenje.
Gospodarske zbornice in Združenje bodo prevzeli tudi delavce,
zaposlene v obstoječi GZS. Če zaradi racionalnejše organiziranosti pride do presežkov zaposlenih, osebam, katerih delo
postane trajno nepotrebno, pripadajo pravice v skladu z Zakonom
o delovnih razmerjih.

V 27. členu so opredeljeni viri financiranja panožnih gospodarskih
zbornic. Poglavitni vir financiranja je članarina, ki jo določi organ
upravljanja. Poleg članarine so opredeljeni še drugi finančni viri:
plačila za storitve, opravljene izven rednega obsega, ki se krije s
članarino, in za storitve, opravljene za nečlane, prostovoljni
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Delovni program

VLADE

LETO

REPUBLIKE

SLOVENIJE

ZA

1998

Vlada Republike Slovenije je na 52. seji dne 5. marca 1998 pod
točko 7 obravnavala predlog delovnega programa Vlade
Republike Slovenije za leto 1998 in sprejela naslednji

V skladu s 63. členom poslovnika o delu Vlade Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/93) Vlada Republike Slovenije
z delovnim programom seznani ministrstva, vladne službe in
Državni zbor.

SKLEP:
Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

Vlada Republike Slovenije je sprejela:
- DELOVNI PROGRAM VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
LETO 1998

PRILOGA:
- delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 1998

v predloženem besedilu (gradivo generalnega sekretarja Vlade
Republike Slovenije, št. 010-07/97 z dne 27/2-1998).

SKLEP PREJMEJO:
- Državni zbor
- ministrstva
- vladne službe

i
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
URAD PREDSEDNIKA

KAZALO
UVOD
I. TRIMESEČJE

DELOVNI PROGRAM
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA LETO 1998

A. ZAKONODAJNI DEL
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

Ljubljana, 5. marca 1998
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MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
SLUŽBA VLADE RS ZA ZAKONODAJO

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

B. TEMATSKI DEL
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

B. TEMATSKI DEL
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA EVROPSKE
ZADEVE

IV. TRIMESEČJE
A. ZAKONODAJNI DEL
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

II. TRIMESEČJE
A. ZAKONODAJNI DEL
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA MALO GOSODARSTVO IN TURIZEM
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

B. TEMATSKI DEL
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
PODROČJE DELA MINISTRA, ODGOVORNEGA ZA KOORDINACIJO DELOVNIH TELES S PODROČJA SOCIALNEGA
VARSTVA

B. TEMATSKI DEL
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KULTURO
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN TURIZEM
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

MEDRESORSKE NALOGE
(A) SEZNAM ZAKONOV V DRUGI IN TRETJI OBRAVNAVI V
DRŽAVNEM ZBORU
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO

III. TRIMESEČJE
A. ZAKONODAJNI DEL
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
MINISTRSTVO ZA FINANCE
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
poročevalec, št. 22

(B) SEZNAM ZAKONOV. KI SO PREDVIDENI ZA OBRAVNAVO
V DRŽAVNEM ZBORU (na 8. seli. 18. februarja 19981
(D) SEZNAM USKLADITVE ZAKONOV NA PODLAGI
ODLOČB USTAVNEGA SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE
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UVOD

I. TRIMESEČJE

Delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 1998 je
pripravljen na podlagi predlogov ministrstev v skladu z 58. členom
Poslovnika Vlade RS, ki določa, da vlada sprejme svoj delovni
program praviloma za obdobje enega leta in v njem določi glavne
naloge, roke ter organe, pristojne za njihovo uresničitev.

A. ZAKONODAJNI DEL
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE

Program je razdeljen na štiri trimesečja, v katerih so zajete
določene naloge, vendar je časovna opredelitev posameznih
nalog le okvirnega pomena. Vsako trimesečje je sestavljeno iz
zakonodajnega dela, ki obsega zakonske akte in podzakonske
predpise vlade, ter tematskega dela, v katerem so zajeti programi,
poročila, analize, strokovno in drugo gradivo.

1. Predlog zakona o odkrivanju in preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno (A3, A4) *
V Sloveniji je po različnih ocenah med 17 in 25 % BDP v sivi
ekonomiji, ki je prisotna v vseh dejavnostih in okoljih. Vlada RS je
v mesecu juliju 1997 leta za odkrivanje in preprečevanja dela in
zaposlovanja na črno sprejela celovit program, v katerem je
opredelila tudi posamezne naloge in aktivnosti. Med sklepi je tudi
naloga, da se za to področje pripravi poseben zakon. S programom
in aktivnostmi na tem področju Vlada RS izpolnjuje tudi obvezo, ki
jo je sprejela na Ekonomsko-socialnem svetu.

Pri pripravi delovnega programa in določanju prednostnih nalog
je vlada izhajala z vidika navedenih meril predvsem glede
vključevanja zakonodajnih projektov v program vlade, in sicer:
A1 dokončanje in zaokrožitev oziroma uskladitev pravnega reda
Republike Slovenije z ustavo;
A2 uskladitev posameznih zakonov oziroma njihovih posameznih
določb z odločbami Ustavnega sodišča;
A3 normativna podpora proračunskemu memorandumu vlade;
A4 približevanje oziroma usklajevanje pravnega reda Republike
Slovenije s pravnimi akti Evropske unije, upoštevajoč Evropski
pridružitveni sporazum, strategijo vključevanja RS v EU,
priporočila Bele knjige in Agendo 2000;
B drugi zakonodajni projekti, ki zaokrožujejo pravni red RS, in
še predlogi predpisov vlade ter predlogi nacionalnih
programov, ki jih Državni zbor sprejema podobno kot zakone
v trofaznem postopku.

2. Predlog zakona o invalidskih organizacijah (A1) "
Zakon je bil že večkrat napqvedan. Uredil bo statusna in druga
vprašanja invalidskih organizacij kot nove oblike pravnih oseb
zasebnega prava, v katerih invalidi in drugi posamezniki izvajajo
posebne socialne programe in storitve v skladu z zakonom.
3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o socialnem varstvu - skrajšani postopek (A3) '

Projekti, ki imajo prednostni pomen z vidika obravnave v
Državnem zboru in Vladi RS in izpolnjujejo eno od meril A1 do A4,
so označeni z (*) zvezdico, kar pomeni, da je njihova obravnava
prednostnega pomena za Državni zbor in Vlado RS, da jih
obravnavata v tekočem letu oziroma določenem trimesečju.

Zakon o socialnem varstvu je bil sprejet novembra 1992, ko še
niso bile znane zakonodajne rešitve na drugih področjih (npr.
sistemu lokalne samouprave), zato se po petih letih kažejo potrebe
po spremembah in dopolnitvah nekaterih določb, ki pomenijo oviro
za učinkovitejše izvajanje zakona. Kaže se zlasti1 potreba po
vzpostavitvi mehanizmov za uresničitev načela pluralizacije
dejavnosti socialnega varstva, ki se je ob nejasnosti posameznih
določb zakona pokazala v povezavi s programom varstva
starejših. Ker gre za korekcijo posameznih izvedbenih vprašanj,
bo Vlada RS predlagala sprejem zakona po skrajšanem postopku.

Glede na pospešeni proces vključevanja Republike Slovenije v
EU, kaže omeniti, da bo večina naših zakonskih projektov
uvrščena v ta program, in sicer potem, ko. bo sprejeta Uredba o
pristopnem partnerstvu Republike Slovenije in pripravi ustreznega
programa za prevzemanje t.i. »acquis communautaire«
zakonodaje EU v pravni red Republike Slovenije.

4. Predlog zakona o zaposlovanju invalidov (A1) '

Razen zakonov, katerih prvo obravnavo v Državnem zboru vlada
načrtuje v tekočem letu, so kot sestavni del tega programa v
posebnih seznamih navedeni zakoni z delovnega področja
posameznih resorjev, katerih druga ali tretja obravnava je
predvidena v tem letu, zakoni, ki naj bi bili obravnavani še v
februarju na 8. seji Državnega zbora, ter seznam zakonov, ki jih
je treba obravnavati v tem letu zaradi odprave neusklajenosti z
Ustavo Republike Slovenije, ugotovljene z odločbo Ustavnega
sodišča.

Zakon bo uveljavil tako Imenovani kvotni sistem zaposlovanja
invalidov in uzakonil druge rešitve iz nacionalne strategije
zaposlovanja Invalidov.
5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zaposlovanju tujcev (skrajšani postopek - A1, A3, A4)"
Zakon bo uredil zaposlovanje tujcev na podlagah, ki bodo
primerljive z ureditvami držav EU, in odpravil dosedanje
pomanjkljivosti pri zaposlovanju tujcev.

S predloženim programom bo Vlada RS v skladu z 58. in 59.
členom Poslovnika po njegovem sprejetju seznanila tudi Državni
zbor Republike Slovenije.
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derivatov, ter direktivo št. 73/238 z dne 24.7.1973 o ukrepih za
ublažitev učinkov težav pri preskrbi z naftnimi derivati mora
Republika Slovenija najpozneje do vstopa Slovenije v Evropsko
unijo oblikovati devetdesetdnevne rezerve naftnih derivatov.
Slovenija se je zavezala, da bo do leta 2002 oblikovala
šestdesetdnevne, do leta 2005 pa 90-dnevne rezerve naftnih
derivatov. Poleg tega je treba v skladu z našo prošnjo o vključitvi
v NATO upoštevati njihove usmeritve, to je zagotovitev
stodvajsetdnevnih rezerv naftnih derivatov, kar naj bi predvidoma
zagotovili do leta 2008.
> •••Jai.ii: • •

6. Predlog zakona o priznanju zvez istospolnih partnerjev
(B) '
Cilj zakona je preprečiti diskriminacijo na podlagi spolne
usmerjenosti oziroma odpraviti prikrajšanje, ki nastane, ker pri
uveljavljanju različnih posledic trajne življenjske skupnosti
istospolna partnerja nimata o obstoju te skupnosti dokaza. Zakon
o registraciji naj bi zagotovil podlago, da bi lahko prizadete osebe
uveljavljale svoje pravice, ki jih bo priznaval zakon istospolnim
partnerjem v skupnem gospodinjstvu na posameznem področju.

2. Predlog zakona o poroštvih Republike Slovenije za
zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (hitri
postopek -A3) '

7. Predlog zakona o vojnih grobiščih (A1) '
Predlog zakona je bil na programu dela že v preteklem obdobju,
pa zaradi nasprotovanj v usklajevalnem postopku še ni prišel v
obravnavo na sejo Vlade Republike Slovenije. Zakon bo uredil
razmere na področju urejanja vojnih grobišč doma in v tujini in še
zlasti v odnosu do sosednjih držav. Zakon bo uredil tudi odnos do
vojnih grobišč v občinski pristojnosti ter lastništvo grobišč.

Slovensko gospodarstvo je zelo odprto gospodarstvo in življenjsko
odvisno od povpraševanja po naših izdelkih in storitvah na tujih
trgih. Sedanja rast izvoza, ki je nižja od želene, kaže na potrebo
po dodatnih spodbudah in podpori z ukrepi, ki jih poznajo tudi
druge razvite države. Sedanji viri Slovenske izvozne družbe (SID)
ne zadoščajo za zadovoljevanje potreb slovenskih izvoznikov
pri financiranju izvoznih poslov tako po svoji velikosti, ročnosti
kot tudi po valutni strukturi. Dosedanje poslovanje SID in velikost
njenega kapitala omogočata družbi, da pridobi dodatne vire za
financiranje izvoza z zadolževanjem. Glede na omejene možnosti
zadolževanja doma, visoke cene in neustrezne ročnosti se bo
SID za potrebe financiranja izvoza morala zadolževati v tujini. Ker
je za financiranje izvoza treba zagotoviti ugodne pogoje in
ustrezno nizko ceno najetih posojil, je treba zagotoviti prvovrstne
in brezpogojne garancije Republike Slovenije.

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o žrtvah vojnega nasilja (skrajšani postopek - A3) *
Novela zakona bo razrešila nekatere nejasnosti in nerešljivosti
postopka, kot so na primer družinski upravičenci, ukradeni otroci,
posebna doba za mobilizirance in drugo. Novela zakona bo tudi
racionalizirala nekatere upravne postopke za dokazovanje
statusov.
9. Pobuda za pristop h Konvenciji Mednarodne organizacije
dela št. 149 o zaposlovanju in pogojih dela in življenja
negovalnega osebja (A1, A3) '

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (hitri
postopek) '

Konvencija zavezuje države članice, da omogočijo ustrezne pogoje
zaposlovanja, izobraževanja in usposabljanja negovalnega osebja
ter njihovo socialno varnost kakor tudi varnost in zdravje pri delu.
Zaradi varovanja pravic takšnih delavcev je primerno sprejeti to
mednarodno obveznost, ki jo podpirajo tudi predstavniki organizacij
negovalnega osebja v Sloveniji.

Vlada je besedilo predloga zakona že določila in ga poslala v
Državni zbor. Parlament bo zakon obravnaval najverjetneje
januarja 1998.
4. Predlog uredbe o vzpostavitvi tržnega reda za sladkor
letine 1997/98

10. Pobuda za pristop k Haaški konvenciji o zaščiti otrok
(A1) '

5. Predlog uredbe o določitvi cene belega kristalnega
sladkorja

Konvencija ureja sodelovanje služb različnih držav, ki imajo naloge
na področju zaščite otroka v okviru socialnih in družinskih zadev.
11. Zakon o delovnih razmerjih (Al, A3, A4) '

Sprejetje navedenih uredb bi pomenilo celovito rešitev cenovne
problematike za sladkor letine 1997/97. Zakonska podlaga je 5.,
6. in 9. člen zakona o cenah.

12. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
(Al, A3, A4) •

6. Predlog uredbe o začasni uporabi Dodatnega protokola
št. 6 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini
(CEFTA)

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

V drugi polovici decembra 1997 bo podpisan Dodatni protokol št.
6 k sporazumu CEFTA, s katerim se spreminjajo dosedanje
koncesije za kmetijske in živilske izdelke, ki si jih medsebojno
priznavajo podpisnice sporazuma. Predvideno je, da se Dodatni
protokol št. 6 začne uporabljati s 1. aprilom 1998.

1. Predlog zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za
rezerve naftnih derivatov in o uporabi teh rezerv v
primeru nastanka motenj v preskrbi z naftnimi derivati
(A4) '

7. Predlog uredbe o zapiranju evidenčnih računov
lastniških certifikatov

V skladu z direktivo EU št. 68/414 z dne 20.12.1968 (in
amandmajem št. 68/414 z dne 20.12.1972), ki države članice EU
obvezuje, da vzdržujejo minimalne količine rezerv naftnih
poročevalec, št. 22

Uredba je predvidena v predlogu zakona o zaključku lastninjenja
in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe.
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4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona (skrajšani postopek - A3, A4) '

8. Predlog uredbe o seznamu državnega premoženja, ki
se nameni pooblaščenim investicijskim družbam v
zameno za certifikate
Vlada naj bi uredbo sprejela v treh mesecih po uveljavitvi zakona
o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti
Slovenske razvojne družbe, to je predvidoma do konca marca
1998.

Pri izvajanju novega carinskega zakona, ki se je začel uporabljati
s 1.1.1996, so bile ugotovljene določene nejasnosti (potrebne
redakcijske spremembe), opravljen pa bi bil tudi nadaljnji korak
približevanja evropskemu carinskemu kodeksu (vsebinske
spremembe). Sprejete spremembe naj bi začele veljati 1. januarja
1999.

9. Predlog sklepa o vzpostavitvi tržnega reda za pšenico
in rž letine 1998

5. Predlog zakona o carinski službi (Al, A3, A4) '

Sprejetje navedenega sklepa bi pomenilo ureditev odkupa in
odkupne cene vse količine doma pridelane pšenice in rži letine
1998. Zakonska podlaga je 7. in 9. člen zakona o cenah in 4. člen
zakona o blagovnih rezervah.

Veljavni zakon o carinski službi (Uradni list RS, št. 1/91-1, 58/93 in
65/93) je bil pripravljen kot eden od osamosvojitvenih zakonov in
je v glavnem povzel podoben zakon nekdanje SFRJ. Glede na
prihodnje obveznosti carinske službe glede zahtev EU bo
pripravljen nov zakon.

10. Pobuda za sklenitev sporazuma o trgovinskem in
gospodarskem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in vladami drugih zainteresiranih držav z
osnutkom sporazuma in seznamom držav, ki jim bo
Republika Slovenija sporazum ponudila v usklajevanje
in podpis

6. Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev (A3, A4) '
Razlogi, ki terjajo spremembo zakonodaje, so: dejstvo, da je
veljavni ZTVP nastajal v času, ko se je šele oblikoval koncept
delovanja in vloge slovenskega trga vrednostnih papirjev. Tako
predlog zakona upošteva dosedanji razvoj in dograjuje pravne
rešitve. Sprememba zakona prav tako sledi podpisu Evropskega
pridružitvenega sporazuma, v katerem se je RS obvezala
postopno usklajevati svojo zakonodajo z zakonodajo EU ter
postopno odpirati svoj trg tujcem. Tretja skupina razlogov pa je
dematerializiran način poslovanja z vrednostnimi papirji, ki v
marsičem spreminja obstoječo ureditev v smeri bolj učinkovitega
in transparentnega trga vrednostnih papirjev.

Razlogi za sklenitev sporazuma o trgovinskem in gospodarskem
sodelovanju s posameznimi državami so v postavitvi najširšega
okvira za gospodarsko sodelovanje med državama ter nadaljnjem
razvoju in krepitvi že obstoječega sodelovanja. Poseben pomen
pa ima sklepanje teh sporazumov z državami, ki še niso članice
Svetovne trgovinske organizacije, ker si s tem sporazumom
Slovenija za blago, ki je slovenskega porekla, zagotovi obravnavo
največjih ugodnosti (to velja tudi obratno).

7. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o igrah na srečo (skrajšani postopek) *

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb *

Zakon o igrah na srečo je treba spremeniti oziroma dopolniti na
podlagi sprejete Strategije razvoja igralništva.
< . !X9'/dO Oi'ibc^i'ir.

Z novim zakonom bo pripravljena obdavčitev dobička pravnih
oseb ob upoštevanju smernic (podrobnejša opredelitev uporabe
obračunskih standardov za davčne namene, obdavčitev v primeru
združitev, razdružitev, likvidacije itd.).

8. Predlog zakona o proračunih (A1, A4) *
Zakon bo uredil temeljna načela pri pripravi in izvrševanju
državnega proračuna ter občinskih proračunov kot tudi upravljanje
denarnih sredstev in dolgov, zadolževanje ter proračunski nadzor.
Navedeni zakon naj bi postavil temelje proračunskega sistema
na enakih osnovah kot v drugih primerljivih državah, nadomestil
pa naj bi sedanji zakon o financiranju javne porabe, deloma pa
tudi zakon o izvrševanju proračuna kot tudi posamezna določila
zakona o financiranju občin.

2. Predlog zakona o dohodnini *
Priprava novega zakona o dohodnini v smislu celovite prenove
sistema dohodnine, ki je potrebna v smeri večje uskladitve z
mednarodnimi standardi predvsem na področju uveljavitve načela
obdavčitve po rezidentstvu in po viru dohodka ter razširitve
obdavčitve rezidentov po svetovnem dohodku, razširitve davčne
osnove na vse vire dohodkov, določitve pravil, ki bodo
onemogočala izogibanje plačila davka, določitve novih inflacijskih
mehanizmov ter popolnejše uskladitve sistema obdavčitve
dohodka fizičnih in pravnih oseb. Zakon naj bi začel veljati s
1.1.1999.

9. Predlog zakona o davku na dodano vrednost (A1, A3,
A4) '
10. Predlog zakona o trošarinah (Al, A3, A4) *
S tretjo obravnavo predlogov zakonov o DDV in trošarinah bo
končan postopek sprejemanja navedenih dveh zakonov.

3. Predlog zakona o davku na nepremičnine (A1, A3, A4) '
Z zakonom o davku na nepremičnine bodo obdavčene stavbe in
zemljišča, ki so na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na
lastništvo. Z davkom na nepremičnine se želijo zajeti v obdavčitev
objekti in zemljišča kot del premoženja fizičnih in pravnih oseb. S
tem davkom naj bi se nadomestila sedanje nadomestilo za uporabo
stavbnega zemljišča in sedanji davek od premoženja po zakonu
o davkih občanov.
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11. Predlog zakona o upravnih taksah (A 1, A3, A4) '
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12. Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju zavarovalnic '

18. Predlog uredbe o ukinitvi agencije za sanacijo bank in
hranilnic

Ta zakon ureja lastninsko preoblikovanje družbenega kapitala v
■delniških družbah, katerih Izključna dejavnost je opravljanje
zavarovalnih in pozavarovalnih poslov.

V letu 1997 se je z odločbo Banke Slovenije končala sanacija
Nove Ljubljanske banke d.d. in Nove Kreditne banke Maribor d.d.
S tem se je končala tudi vloga sanatorja, t. j. Agencije Republike
Slovenije za sanacijo bank in hranilnic. Zato bo treba v letu 1998
nadaljevati s pripravo pravne podlage za uresničitev ukinitve
Agencije in postopke prenosa njenega poslovanja na različne
pravne osebe.
I Ml v •
invjv*
19. Predlog uredbe o lastniški strukturi koncesionarjev za
prirejanje posebnih iger na srečo

13. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Japonske o ureditvi
odnosov do Pariškega kluba (predlagatelj MZZ) '
Uresničevanje Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6 sprejet
na 22. seji 22. aprila 1993, in uresničevanje Tretje pobude za
dopolnitev pobude za ureditev odnosov z državami članicami
Pariškega kluba; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430.03/93-5/
27-8, sprejet na 191. seji 30. aprila 1996.

Predlog Zakona o lastninskem preoblikovanju pravnih oseb z
družbenim kapitalom, ki prirejajo posebne igre na srečo, in o
strukturi kapitala pravnih oseb, ki opravljajo dejavnost prirejanja
posebnih iger na srečo, določa, da vlada pripravi uredbo o kriterijih
lastniške strukture koncesionarjev, ki bodo poleg obstoječih
prirediteljev lahko opravljali dejavnost prirejanja posebnih iger na
srečo.

14. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Države Kuvajt o
ureditvi odnosov do Pariškega kluba (predlagatelj MZZ)*
Uresničevanje Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6, sprejet
na 22. seji 22. aprila 1993, in uresničevanje Tretje pobude za
dopolnitev pobude za ureditev odnosov z državami članicami
Pariškega kluba; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430.03/93-5/
27-8, sprejet na 191. seji 30. aprila 1996.

20. Predlog uredbe o kriterijih za občasno prirejanje
klasičnih iger na srečo

15. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o
ureditvi odnosov do Pariškega kluba (predlagatelj MZZ)*

21. Pobuda za sklepanje sporazumov med vladami
določenih držav in Vlado Republike Slovenije o
medsebojni pomoči v carinskih zadevah

Uresničevanje "Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6, sprejet
na 22. seji 22. aprila 1993, in uresničevanje sklepa Vlade Republike
Slovenije, sprejetega na 30. seji 2. oktobra 1997.

Sodelovanje carinske službe Republike Slovenije z drugimi
carinskimi službami poteka na podlagi dvostranskih sporazumov,
ki jih je sklenila še nekdanja Jugoslavija, ter na podlagi posameznih
členov iz protokolov o poreklu blaga, ki so sestavni del vseh
sporazumov o prosti trgovini. Zaradi zastarelosti določil v
navedenih sporazumih se v okviru novih sporazumov o. prosti
trgovini sprejemajo tudi posebni protokoli o medsebojni pomoči v
carinskih zadevah bodisi kot sestavni del teh sporazumov ali pa
kot samostojni dvostranski sporazumi o carinskem sodelovanju.
Sporazumi naj bi bili sklenjeni z Italijo, Izraelom, Norveško,
Ukrajino, ZDA, Romunijo, Bolgarijo itd.

Pripravo uredbe narekujeta 13. in 18. člen zakona o igrah na
srečo. Uredba je v končni fazi priprave in je bila z Ministrstvom za
notranje zadeve že usklajena.

16. Predlog zakona o garanciji Republike Slovenije
Republiki Italiji za obveznosti iz pogodbe o najetju
kredita, sklenjene med DARS d.d. in Avtoviovenete Italija
(A1, A3) *
Po italijanskem zakonu 19, ki je del Ozimskega sporazuma, je
Republika Italija dodelila Furlaniji-Julijski krajini 94 milijard lir, ki naj
bi jih po zakonu 19 le-ta dodelila Republiki Sloveniji za gradnjo
avtocestnega omrežja med RS in Republiko Italijo. Izredno ugodno
posojilo je z italijanske strani pogojeno z garancijo Republike
Slovenije, ki bi jo le-ta dala Republiki Italiji za omenjeno posojilo.

22. Pobuda za pristop Republike Slovenije h Konvenciji o
poenostavitvi formalnosti v blagovni trgovini in h
Konvenciji o skupnem tranzitnem postopku
Slovenska carina je uradno izrazila pripravljenost za pristop k
Skupnemu tranzitnemu postopku med državami EU in EFTA
državami z dopisom, naslovljenim na Komisijo Evropske unije,
Generalni direktorat XXI, dne 31. marca 1995. V letu 1997 je bilo
opravljeno preverjanje usposobljenosti Slovenije za pristop k
predmetnemu postopku in glede na pozitivno oceno s strani
DGXXI bi bilo v letu 1998 treba začeti vladni postopek za pristop
k omenjenima konvencijama.

17. Piediog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o financiranju občin (skrajšani postopek) '
Državni zbor je sprejel zakon o ratifikaciji Evropske listine lokalne
samouprave. S sprejemom tega zakona se je naša država
zavezala, da bo ustrezno oblikovala sistemsko zakonodajo, ki
ureja financiranje lokalnih skupnosti. S spremembami in
dopolnitvami zakona o financiranju občin bi bilo občinam
omogočeno, da v okviru svojih pooblastil razpolagajo s finančnimi
sredstvi in na ta način pri svojem financiranju dosežejo večjo
samostojnost.
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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane
zaradi sanacije Slovenskih železarn (skrajšani postopek
• A3) * ,
»
V sklopu ukrepov za sanacijo Slovenskih železarn, ki so bili v letu
1997 predloženi v obravnavo Državnemu zboru Republike
Slovenije, bo zaradi sodelovanja bank, ki so prejele obveznice za
sanacijo Slovenskih železarn v letu 1992 po zakonu o jamstvu
Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije
Slovenskih železarn (Uradni list fiŠ, št. 55/92), treba zamenjati te
obveznice. V tem smislu bo pripravljena tudi sprememba oz.
dopolnilo zakona iz leta 1992.

Na podlagi zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo,
proizvodnjo in ponudbo hrane mora Vlada RS z uredbo uvesti
finančne ukrepe, s katerimi posega v ohranitev in razvoj
kmetijstva. Uredba je vezana tudi na proračun RS oziroma
začasno financiranje potreb iz proračuna RS.

2. Predlog zakona o delni privatizaciji Slovenskih železarn
d.d. (A3) '

Na podlagi zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo,
proizvodnjo in ponudbo hrane mora Vlada RS z uredbo uvesti
finančne ukrepe, s katerimi posega v celostni razvoj podeželja in
obnovo vasi. Uredba je vezana tudi na proračun RS oziroma
začasno financiranje potreb iz proračuna RS.

1. Predlog uredbe o uvedbi finančnih interevencij za
ohranjanje in razvoj kmetijstva v prvem polletju 1998

2. Predlog uredbe o uvedbi finančnih intervencij za celostni
razvoj podeželja in obnovo vasi v prvem polletju 1998

Predlagani zakon omogoča zamenjavo certitikatov in zahtevkov
iz naslova neizplačanih osebnih dohodkov za ustrezno vrednost
državnega premoženja. Po razrešitvi udeležbe zaposlenih in
nekdanjih zaposlenih v kapitalu SŽ in po poplačilu neizplačanih
osebnih dohodkov z ustreznim deležem v osnovnem kapitalu SŽ
bo mogoče po predlaganem zakonu pristopiti tudi k privatizaciji
SŽ s prodajo delnic in z metodo dokapitalizacije in s prenosom
delnic na Slovensko razvojno družbo s ciljem zagotoviti nadaljnji
razvoj in več podjetniškega odločanja pri upravljanju sistema SŽ.

3. Predlog uredbe o mreži javne veterinarske službe
Po zakonu o veterinarstvu je treba določiti mrežo javne
veterinarske službe, ki jo mora zagotoviti država.
4. Predlog uredbe o ureditvi nekaterih vprašanj iz zakona
o morskem ribištvu

3. Predlog zakona o rudarstvu (A1, A4) '
Na podlagi zakona o morskem ribištvu so bili izdani nekateri
predpisi Skupnosti obalnih občin, ki pa so glede na vsebino in
pristojnosti lokalnih skupnosti preživeti, zato naj bi se s predlagano
uredbo te zadeve uredile.

Zakon bo urejal lastnino rudnega bogastva, pogoje za pridobitev
pravice do raziskovanja rudnin in pridobivanja rudnin (koncesija)
ter obveznosti podjetij do države za raziskovanje in pridobivanje
rudnin (renta). Opredeljene bodo tudi pristojnost upravnih organov
in inšpekcijskih služb ter obveznosti podjetij glede varovanja okolja
in urejanja prostora med pridobivanjem rudnin in po končanem
pridobivanju.

5. Pobuda za sklenitev sporazuma med Evropsko
skupnostjo in Republiko Slovenijo o vzajemni zaščiti in
nadzoru vin, aromatiziranih vinskih pijač in žganih pijač

4. Predlog zakona o oskrbi z energijo (A1, A3, A4) '

Pridružitveni sporazum z Evropsko unijo predvideva sklenitev
posebnega sporazuma za vino zaradi vzajemnega varstva
geografskih imen.

Zakon bo upošteval smernice Evropske unije za področje
energetike in smernice Evropske energetske listine. Zakon bo
celovito opredelil sistem oskrbe z energijo. Določil bo posamezne
dejavnosti in v tem okviru tiste, ki se opravljajo kot javne službe,
oziroma tiste, ki ne sodijo v sistem javnih služb, ter pravila, ukrepe
in pogoje za oskrbo z energijo v Sloveniji. Opredelil bo tudi osnovna
izhodišča za privatizacijo in zasebne naložbe v energetiki.

6. Predlog zakona o zavarovanju novih sort rastlin in o
varstvu žlahtniteljskih prvič (A1, A3, A4) *
V uporabi je jugoslovanski zakon, ki ga je treba uskladiti z ustavo
in mednarodnimi konvencijami.

5. Predlog zakona o poroštvu RS za obveznosti podjetij s
področja elektrogospodarstva in rudnikov rjavega
premoga v zapiranju (A3) *
>
Z navedenim zakonom nameravamo kratkoročno razrešiti problem odplačevanja zapadlih investicijskih kreditov, za katere je
dala poroštvo Republika Slovenija.

7. Predlog zakona o zdravilih za uporabo v veterinarski
medicini (A1, A3, A4) "
' V uporabi je jugoslovanski zakon, ki ga je treba uskladiti z ustavo
in mednarodnimi konvencijami.

•V:
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8. Predlog zakona o zaščiti živali (A1, A4) "

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Gre za nadaljevanje zakonodajnega postopka po zakonu, ki sta
ga v prvem branju vložila ga. Polonca Dobrajc in g. Zmago Jelinčič.
Zakon je povezan z zakonom o živinoreji.

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o upravi
Konceptualno je obstoječi model organizacije državne uprave iz
33. člena zakona o upravi ustrezen, vendar je težava v tem, da ni
dosledno In ustrezno uveljavljen v praksi in tudi ne v resorni
zakonodaji, ker ni upoštevano načelo, da drugi odstavek 33. člena
zakona o upravi samo izjemoma dopušča oblikovanje
funkcionalnih enot posameznih ministrstev na terenu. Zato bo
treba ponovno pretehtati sedanjo organizacijo posameznih
ministrstev ter razdelitev upravnih nalog med ministrstvi in
upravnimi enotami.

9. Predlog uredbe o spremembah uredbe o pristojbinah
za vzdrževanje gozdnih cest
Višino pristojbine za gozdne ceste je treba urediti tudi za gozdove
v državni in občinski lastnini in jo uskladiti s potrebnimi
vzdrževanjem gozdnih cest.

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o referendumu in ljudski iniciativi (skrajšani postopek A1, A3) '

MINISTRSTVO ZA KULTURO
1. Predlog zakona o spremembah zakona o regijskem
parku Škocjanske jame (skrajšani postopek - A1, A4) *

V zakonu je treba urediti referendum in ljudsko iniciativo v lokalni
skupnosti kot tudi način glasovanja in ugotavljanja izida glasovanja
v primeru več konkurenčnih referendumskih vprašanj (odločbe
Ustavnega sodišča).

Namen je popolnejši zajem varovanih spomenikov v kartografski
del zakona.
2. Predlog sprememb uredbe o pogojih za vpis v razvid
samostojnih ustvarjalcev na področju kulture

3. Predlog zakona o splošnem upravnem postopku (A1,
A3, A4) '

Namen je postaviti kakovostnejša merila in racionalizirati postopek.

Veljavni zakon je zvezni predpis, ki je bil nazadnje noveliran leta
1986. Zaradi reorganizacije družbene ureditve, gre predvsem za
ustanavljanje in organiziranje lokalne samouprave, je nujno treba
pripraviti nov predpis, ki naj bi omogočil sodobno in enostavno
postopanje državnih organov, organov lokalne skupnosti oziroma
tistih, ki imajo javno pooblastilo, kadar v upravnih stvareh odločajo
o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih
oseb ali drugih strank.

3. Predlog sprememb uredbe o pogojih za pridobitev
pravice do prispevkov za obvezno pokojninsko,
invalidsko, zdravstveno zavarovanje
Namen je postaviti kakovostnejša merila in poenostaviti postopek.
4. Predlog sprememb uredbe o državnih priznavalninah

4. Predlog zakona o tujcih (A1, A3, A4) '

Namen je postaviti kakovostnejša merila in poenostaviti postopek.

Izvajanje zakona o tujcih, ki je eden izmed osamosvojitvenih
zakonov, je glede na spremenjene družbene razmere v Republiki
Sloveniji in koncepte zakonodaje o tujcih s primerjanimi državami
Evropske skupnosti zahtevalo ustrezno prilagoditev.
Zakon bo na novo urejal pogoje za vstop v državo, pogoje za
izdajo dovoljenj za bivanje, delovni vizum ter druge določbe o
gibanju in prebivanju tujcev kot tudi postopek zbiranja podatkov.
Problemi, s katerimi se danes srečuje Slovenija na področju tujcev,
so kvalitativno in kvantitativno drugačni. Brezposelnost, obenem
potreba po ceneni delovni sili iz držav, nastalih na območju
nekdanje Jugoslavije, dnevni delavci migranti na obmejnem
območju s Hrvaško, osebe s še neurejenim statusom iz republik
nekdanje SFRJ.

6. Predlog zakona o varstvu kulturne dediščine (A1, A4) *

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN
TURIZEM
1. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o listi A
obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti
(Ur.l. RS, št. 76/94)
Predlog besedila navedene uredbe je pripravljen v skladu s sedaj
doseženo stopnjo razvoja obrtnih in obrti podobnih dejavnosti.
Posamezne obrtne dejavnosti so na novo definirane in v skladu s
sedanjimi potrebami na novo razporejene v listi A obrtnih dejavnosti
in listi B obrti podobnih dejavnosti. Besedilo je medresorsko
usklajeno s pristojnimi ministrskimi resorji in v zaključni uskladitvi
z Gospodarsko zbornico ter Obrtno zbornico Slovenije.

5. Predlog zakona o azilu (A3, A4) "
Sedanje določbe zakona o tujcih, ki urejajo pridobivanje statusa
begunca, niso primerljive z zakonodajo, ki je na področju azila
zelo natančno določena in diskrecijo dopušča le v natančno
določenih zakonitih pogojih. Materija azila je izredno kompleksna
in neposredno zadeva več resorjev, ki obravnavajo vključevanje
beguncev, mednarodnopravne akte, s katerimi se je Slovenija

2. Zakon o spremembi obrtnega zakona (skrajšani
postopek) '
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obvezala, da bo uredila področje azila, oskrbo in nastanitev
azilantov, poseben azilni postopek za priznanje statusa begunca,
dopustitev prebivanja v Republiki Sloveniji itd. Zakona o azilu
Republika Slovenija še nima, zato gre za prvi zakon, za katerega
bi bilo dobro, da se obravnava hkrati z zakonom o tujcih, iz katerega
bodo sedanje določbe o beguncih prenesene v novi zakon.

države, pripravljene spremembe uniforme in označb. Določene
so bile tudi uniforma in označbe pooblaščenih operativnih delavcev
kriminalistične službe, pripadnikov specialne enote in pomožnih
policistov ter označbe posameznih področij dela oz. specialnosti
zaradi organizacijskih sprememb v Ministrstvu za notranje zadeve.

6. Predlog zakona o prevozu nevarnih snovi (A1, A4) '

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

Prevoze nevarnih snovi na območju Republike Slovenije urejajo
Zakon o prevozu nevarnih snovi (Ur. list SFRJ, št. 27/90),
podzakonski predpisi ter Evropski sporazum o mednarodnem
cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR). Novi zakon naj ureja:
razdelitev nevarnih snovi, pripravo nevarnih snovi za prevoz;
preizkušanje embalaže, vozil, opreme ter drugo; usposabljanje
oseb, ki se med delom neposredno ali posredno srečujejo z
nevarnimi snovmi; prevozne pogoje za posamezno prometno
panogo; javne listine ter njihovo izdajanje in podaljševanje (potrdilo
o usposobljenosti vozil, voznikov, o ustreznosti izobraževalnih
enot itd.); razdelitev pristojnosti, nadzorne organe; podzakonske
akte; izdajanje podzakonskih aktov z obvezo organov za
pravočasno poslovanje po veljavnih mednarodnih predpisih.

1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o
obrambnem načrtovanju (Ur. list RS, št. 15/96)
Pri izvajanju nekaterih določb omenjene uredbe so se v praksi
pojavile določene nejasnosti, zlasti v zvezi z obrambnimi
pripravami javnih podjetij, zavodov in drugih organizacij, katerih
ustanovitelj je država ali lokalna skupnost. Cilj sprememb in
dopolnitev uredbe je, da se nejasne rešitve, ki povzročajo težave
v praksi, odpravijo.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Predlog zakona o ohranjanju narave (A4) '

7. Predlog uredbe o skupnih osnovah in kriterijih za
notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest

Zakon o ohranjanju narave bo v okviru načel in ciljev zakona o
varstvu okolja dopolnil ta zakon predvsem v delu pravnega
varstva prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih
habitatov ter ekosistemov in s tem omogočal ohranjanje biotske
raznovrstnosti. Zakon bo usklajen s podpisanimi mednarodnimi
konvencijami, ki povzemajo koncepcijo sodobnega pristopa k
varstvu narave.

V četrtem odstavku 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delavcih v državnih organih je določeno, da vlada pripravi
kriterije za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest
ter nomenklaturo nazivov in vsebino nalog za skupine delovnih
mest, enotne zahteve glede izobrazbe in druge pogoje, potrebne
za zasedbo delovnih mest. Priprava novega akta je potrebna
zaradi uskladitve njene vsebine s sistemsko zakonodajo kot tudi
z novimi predpisi na področju šolske zakonodaje.

2. Predlog zakona o geodetski dejavnosti (A1, A3) '
Področje geodetske dejavnosti urejajo organizacijski zakon o
geodetski službi iz leta 1976 in materialni zakoni, ki urejajo
področje zemljiškega katastra, temeljne geodetske izmere in
katastra komunalnih naprav. Spremenjene pristojnosti med
državo, lokalnimi skupnostmi in izvajalci geodetskih del zahtevajo
prednostno ureditev pristojnosti, pogojev in načina izvajanja
geodetskih del ter določitev nalog in organizacije geodetske službe.

8. Predlog uredbe o postopku sklenitve delovnega
razmerja
V prvem odstavku 2. člena zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o delavcih v državnih organih je določeno, da se delovno
razmerje v organu državne uprave sklene po postopku, ki ga
določi vlada. Z uredbo bo podrobneje urejen postopek sklenitve
delovnega razmerja v skladu z organizacijskimi in kadrovskimi
ukrepi, ki jih sprejema vlada za delo ministrstev.

3. Predlog zakona o evidentiranju nepremičnin (Al, A3) *
Zakon o evidentiranju nepremičnin bo nadomestil dosedanji zakon
o zemljiškem katastru. Poleg evidentiranja zemljišč ter urejanja
mej zemljišč bo v zakonu urejeno tudi evidentiranje stavb in
stanovanj ter drugih objektov, ki imajo naravo nepremičnine. Z
zakonom bodo zagotovljeni možnost vzpostavitve evidence
nepremičnin po dejanskem stanju ter posebej evidentiranje
podatkov, ki vplivajo na stvarnopravna razmerja na nepremičninah,
kako tudi zaščita stvarnopravnih pravic na nepremičninah,
pravično In učinkovito obdavčenje ter boljše upravljanje
nepremičnin.

9. Predlog uredbe o določitvi oseb in objektov, ki jih varuje
Ministrstvo za notranje zadeve, in o opravljanju nalog
varovanja
Z novo uredbo se želi zagotoviti pravna podlaga za vzpostavitev
enotnega in profesionalnega sistema varovanja najvišjih političnih
predstavnikov Republike Slovenije. V primerjavi z veljavno
zakonodajo, nova uredba v skladu s spremenjenimi družbenimi
in političnimi potrebami nekoliko razširja število oseb in objektov,
za katere je eksplicitno določeno, da jih varuje policija.

4. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah stanovanjskega zakona (skrajšani postopek)

10. Predlog uredbe o uniformi, položajnih oznakah in
nazivih ter simbolih Ministrstva za notranje zadeve In
uredbe o posebni opremi In oborožitvi Ministrstva za
notranje zadeve

S spremembami in dopolnitvami stanovanjskega zakona se v
temelju ureja neprofitna najemnina In določalo okviri za
podzakonski akt o oblikovanju najemnin v neprofitnih stanovanjih
skladno z odločbo Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 24/96),
sočasno pa tudi nekatere druge spremembe In dopolnitve, ki jih
narekuje dosedanje izvajanje zakona v praksi.

Z osamosvojitvijo Republike Slovenije so bile v okviru celostne
podobe policije zaradi zahtev In potrebe, da se slovenski policisti
tudi po zunanjem videzu ločijo od policistov iz drugih delov nekdanje
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4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o državnem tožilstvu (skrajšani postopek) '

5. Predlog zakona o vodah (A1, A3, A4) '
Upravljanje vod je eno od področij, kjer nastanek nove države in
nastajanje novega pravnega sistema zahtevata popolnoma nove
pristope k pravni ureditvi. Pravni instituti, ki jih je treba urediti na
teh področjih (kjer so delovali SIS), so ali popolnoma novi ali pa se
po 50 letih ponovno pojavljajo, vendar pa seveda v popolnoma
drugačnih družbenih okoliščinah in jih tudi lahko štejemo za nove
institute.

Predlagane bodo spremembe nekaterih organizacijsko-tehničnih
določb, do določene mere bo spremenjen tudi položaj državnega
tožilstva v razmerju do Vlade RS, MP in organov za notranje
zadeve. Spremembe bodo namenjene boljši povezanosti organov
odkrivanja kaznivih dejanj in njihovega pregona kot tudi njihovi
večji učinkovitosti in odgovornosti najvišjemu organu izvršilne
veje oblasti.
y; »as rrr,
5. Predlog zakona o sodelovanju Republike Slovenije z
Mednarodnim sodiščem za vojne zločine na področju
nekdanje Jugoslavije '

6. Predlog zakona o urejanju prostora (A1, A3, A4) '
Zakon bo celovito uredil celotno področje urejanja prostora. Skupaj
z že sprejetim zakonom o stavbnih zemljiščih in novim zakonom
o evidentiranju nepremičnin pomeni jedro nove slovenske
prostorske zakonodaje.

Naša država je ena izmed redkih, ki še ni sprejela implementacijskih
predpisov za izvajanje določb Resolucije Varnostnega sveta št.
827, s katero je bilo ustanovljeno navedeno sodišče, in določb
Statuta tega sodišča. Sprejem implementacijskega zakona je
izrecna obveza vseh držav članic OZN.

7. Predlog uredbe emisij snovi pri odvajanju odpadnih vod
iz virov onesnaževanja
Zakon o varstvu okolja v 27. členu določa, da Vlada RS klasificira
in predpiše mejne vrednosti snovi in energije v vode ter stopnje
zmanjševanja emisij in druge ukrepe v zvezi z varstvom voda
pred onesnaževanjem. Ker je skladno s smernicami EU ter
določbami zakona o varstvu okolja določanje mejnih vrednosti
povezano s posameznimi tehnologijami, ki so na trgu dostopne in
preizkušene, so mejne vrednosti emisij snovi pri odvajanju
odpadnih vod za različne vrste industrijskih procesov različne.

6. Predlog zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (A 1, A3,
A4) '
Priprava novega zakona je potrebna zaradi uskladitve z novo
kazensko in drugo zakonodajo. V zakonu bodo zajeti načini
izvrševanja vseh kazenskih sankcij, predpisanih s kazenskim
zakonikom kakor tudi z zakonom o prekrških in zakonom o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja. Glede na
organizacijo zavodov za prestajanje kazni zapora bodo na novo
opredeljena njihova razmerja do uprave, zakon pa naj bi uredil
tudi gospodarske dejavnosti zavodov in položaj gospodarskih
enot.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o pravniškem državnem izpitu (skrajšani postopek) '

7. Pobuda za podpis Evropske konvencije o medsebojni
pravni pomoči v kazenskih zadevah z dne 20. 4. 1959

Uvedba dodatnih kriterijev zaradi neustreznosti enega in edinega
kriterija študijskih ocen pri oblikovanju prednostnih vrstnih redov,
po katerih kandidati dobijo pravico do opravljanja sodniškega
pripravništva, uvajanje enotnega pravniškega državnega izpita
oziroma ukinitev neustreznih oprostitev opravljanja določenih
delov izpita, poenostavitev postopka določanja števila
pripravniških mest, natančnejša opredelitev pristojnosti
predsednika višjega sodišča pri razporejanju pripravnikov, ureditev
zakonsko določenega posebnega statusa odvetniških pripravnikov, podaljšanje roka za pripravo in objavo vrstnih redov,
postrožitev discipline kandidatov pri prijavljanju za pripravništvo,
razširitev možnosti izbirnega usposabljanja, redakcijski popravki.

■■ '*vu ■
8. Pobuda za podpis Dodatnega protokola k Evropski
konvenciji o medsebojni pravni pomoči v kazenskih
zadevah z dne 17. 3. 1978
9. Zakon o lastninskih in drugih stvarnih pravicah na
nepremičninah (A1, A4) *

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2. Predlog zakona o pogojih za pridobivanje lastninske
pravice tujcev na nepremičninah (A1, A4) "

1. Predlog zakona o železniškem prometu (Al, A4) "

S predlaganim zakonom se bodo v skladu z 68. členom Ustave
RS določili pogoji za pridobitev lastninske pravice tujcev na
nepremičninah. Ureditev bo pripravljena ob upoštevanju ureditve
lastninske pravice tujcev na nepremičninah v primerljivih pravnih
sistemih.

Z zakonom ali v nanj navezanih podzakonskih aktih bodo v skladu
z direktivo ES 440/91 in smernicami ES 18/95 in 19/95 ter s
priporočili Bele knjige, julij 1997, določneje opredeljeni železniška
infrastruktura (neodtujljiva državna last), prost pristop izvajalcev
železniških prometnih storitev do javne železniške infrastrukture,
obračunavanje uporabe javne železniške infrastrukture in druga
vprašanja tako, da bodo urejena v skladu z direktivami in
smernicami ES in primerljivo z ureditvami železniškega prometa
v državah ES, opredeljene bodo javne gospodarske službe
(gradnja in vzdrževanje javne železniške infrastrukture,
upravljanje železniškega prometa, potniški in kombinirani promet)
in reorganizacija javnega podjetja Slovenske železnice, d. d., v
gospodarsko družbo. Z zakonom želimo doseči harmonizacijo
predpisov z direktivami in smernicami ES in učinkovitejše ter za
proračun cenejše zagotavljanje javnih dobrin.

3. Predlog zakona o brezplačni pravni pomoči '
Ureditev brezplačne pravne pomoči za tiste kategorije državljanov,
ki zaradi svojega premoženjskega stanja niso sposobni pokrivati
stroškov v zvezi s sodnimi postopki. Da bi se tudi takim
kategorijam zagotovila pravica do nemotenega izvajanja sodnega
varstva in pristop na sodišče, bo ta zakon določil način pokrivanja
stroškov in merila za upravičenost.
poročevalec, št. 22
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sprejetih rešitev o načinu financiranja gradnje avtocest v
spremembah in dopolnitvah nacionalnega programa gradnje
avtocest.

2. Predlog zakona o plovbi po notranjih vodah (A1, A4) '
Odbor za infrastrukturo in okolje DZ je leta 1994 predloženi predlog
ocenil za nesprejemljiv in predlagal vladi, da predloži novo
besedilo, za katero mora biti opravljen nov pripravljalni in vladni
postopek.

11. Predlog uredbe o načinu opravljanja rednega vzdrževanja cest in organiziranja obnavljanja državnih cest
Zakonska podlaga: 8. člen zakona o javnih cestah; cilj: določitev
načina izvajanja vzdrževanja državnih cest kot javne službe.

3. Predlog zakona o letalstvu (A1, A4) '
Predlagatelj je s predlaganim zakonom zajel tako zračni prevoz
kot tudi zračni promet, pri čemer pojem letalstvo zajema tudi
letalsko industrijo. Predlagani zakon je nujno potreben zaradi
uskladitve z Ustavo Republike Slovenije in zaradi harmonizacije
zakonodaje na tem področju s smernicami in uredbami Evropske'
unije in liberalizacije na področju zračnega prevoza. Predlagatelj
želi s tem zakonom celovito urediti zračni promet, zračni prevoz
in letalstvo v Republiki Sloveniji kot celoto ter tako omogočiti
enakopravno vključevanje v prometne in gospodarske tokove.

12. Predlog uredbe o letnem povračilu za uporabo cest
Zakonska podlaga: 11. člen zakona o javnih cestah; cilj:
harmonizacija rešitev o letnem povračilu za uporabo cest z
direktivo EU št. 93/89/EEC z dne 25. 10. 1993.
13. Predlog uredbe o cestnini za uporabo določenih cest
Zakonska podlaga: 11. člen zakona o javnih cestah; cilj: veljavna
uredba (Uradni list RS, št. 51/97) je bila v primerjavi s predhodno
že novelirana in delno harmonizirana z rešitvami v EU; preostaja
presoja upravičenosti z njo določenih oprostitev plačevanja
cestnine ter določitev cestninskih razredov glede na tehnične
rešitve cestninjenja brez ustavljanja (ABC).

4. Predlog zakona o zagotavljanju namenskih sredstev za
graditev cest, določenih v Nacionalnem programu
izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji *
5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prevozih v cestnem prometu (skrajšani postopek) "
Zakonska podlaga - odločba Ustavnega sodišča.

14. Predlog uredbe o cestnini za predor Karavanke

6. Predlog uredbe o opravljanju poštne dejavnosti kot
obvezne gospodarske javne službe

Zakonska podlaga: 11. člen zakona o javnih cestah; cilj: noveliranja
uredbe glede na rešitve iz zakona o javnih cestah in preveritev
njene usklajenosti z rešitvami v direktivi EU št. 93/89/EEC z dne
25.10.1993.

Zakonska podlaga - predlog zakona o poštnih storitvah,
obravnava in sprejem na Vladi RS.
15. Predlog uredbe o povračilu za čezmerno uporabo javnih
cest
7. Predlog uredbe o uveljavitvi radiofrekvenčnih pasov
Zakonska podlaga -.predlog zakona o telekomunikacijah,
obravnava in sprejem na Vladi RS

Zakonska podlaga: 11. člen zakona o javnih cestah; cilj: določitev
enotnih meril in višine povračila za čezmerno uporabo javnih
cest.

8. Predlog sprememb in dopolnitev zakona o javnih cestah
(skrajšani postopek) '

16. Predlog uredbe o povračilu za uporabo prometnih
površin izven vozišča javne ceste in za površine ob njej,
ki so določene za opravljanje spremljajočih dejavnosti

Uskladitev zakona z razmejitvijo pristojnosti med državo in
občinami, določeno z novelami zakonov, ki urejajo pravice in
obveznosti lokalnih skupnosti, ter dopolnitve posameznih rešitev
zaradi njihovega učinkovitejšega izvajanja.

Zakonska podlaga: 11. člen zakona o javnih cestah; cilj: določitev
enotnih meril in višine tega povračila za vse javne ceste.
17. Predlog uredbe o povračilih za izredne prevoze

9. Predlog zakona o soglasju Družbi za avtoceste v
Republiki Sloveniji d.d. za najetje posojila pri JEXIM banki

Zakonska podlaga: 11. člen zakona o javnih cestah; cilj: noveliranje
in enotna ureditev povračil za izredne prevoze po javnih cestah v
Sloveniji, preveritev rešitev z rešitvami v EU.

10. Predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za
obveznosti Družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji
d.d. iz posojil, najetih pri JEXIM banki

18. Predlog zakona o dodatni cestni taksi *
Za financiranje nacionalnega programa gradnje avtocest v RS je
med viri predvideno tudi najemanje posojil. DARS d.d je v letu
1997 imel razgovore o najetju posojila s predstavniki JEXIM banke,
za pridobitev katerega je treba sprejeti navedena zakona.

19. Pobuda za sklenitev šporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Slovaške republike o mednarodnem
železniškem kombiniranem prometu - sklenitev
sporazuma

Op.: Med letom bodo predvidoma predlagani še trije predlogi
zakonov o soglasju in poroštvu Republike Slovenije za najetje
posojil za financiranje gradnje avtocest, in sicer v odvisnosti od
31. marec 1998
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besedilo sporazuma in pooblastila podpisnika za podpis
sporazuma.

29. Sporazum o pomorskem prometu med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Islamske republike Iran.

20. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o opravljanju mejne kontrole v
železniškem prometu

30. Sporazum o pomorskem prometu med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Malte

V obravnavi bo pobuda z osnutkom sporazuma.

31. Sporazum o pomorskem prometu med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Ukrajine
jel& itac

21. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Madžarske Republike o opravljanju železniškega
prometa čez državno mejo.

32. Pobuda za sprejem dopolnil k Evropskemu sporazumu
Iz leta 1971, ki dopolnjujejo konvencijo o cestnem
prometu Iz leta 1968

V obravnavi bo pobuda z osnutkom sporazuma.
S sprejetjem teh dopolnil omenjenega sporazuma in konvencije
države podpisnice sprejemajo enotne pogoje in mednarodna
potrdila o tehničnem pregledu vozil, ki se medsebojno priznavajo.
Za večino držav bo uvedba rednega enoletnega tehničnega
pregleda novost; dopolnila se ratificirajo z uredbo vlade.

22. Ratifikacija sprememb Konvencije o mednarodnem
civilnem letalstvu
Členi: 93. bis, 45., 48.(a), 49.(e), 61., 50.(a), 48.(a), 50.(a), 56.,
50.(a), končna določba, 83. bis, 3. bis, 56., 50.(a). Slovenija je kot
članica ICAO dolžna ratificirati navedene spremembe.

33. Pobuda za pristop k Sporazumu o sprejetju enotnih
pogojev za redne tehnične preglede vozil na kolesih in
vzajemnem priznanju takšnih pregledov

23. Pobuda za podpis Protokola o verodostojnem petjezičnem besedilu Konvencije o mednarodnem civilnem
letalstvu (Čikago 1944)

S tem sporazumom se pogodbenice zavežejo za oblikovanje
predpisov za redne tehnične preglede vozil, za vzajemno
priznavanje teh pregledov in vpeljavo mednarodnega potrdila o
tehničnem pregledu vozil. Potreben zakon o ratifikaciji.

Obveznost izhaja iz članstva v ICAO.
24. Sporazum o zračnem prometu med Vlado RS in Vlado
Ruske federacije

34. Pobuda za pristop k Sporazumu o sprejetju enotnih
pogojev za redne tehnične preglede vozil na kolesih in
vzajemnem priznanju takšnih pregledov

Gre za standardne sporazume na področju zračnega prometa
na podlagi sklepa Vlade RS, sprejetega na 155. seji 6. 3.1992.
. ij Rb .einsS'. •
• vrt ilR im ■
25. Sporazum o zračnem prometu med Vlado RS in Vlado
Republike Turčije

Predpis št. 1: Enotne določbe glede predpisov o rednih tehničnih
pregledih vozil na kolesih v zvezi z varstvom okolja. S tem
dopolnilom so določene definicije, pogostost tehničnih pregledov
po kategorijah vozil in predpisane minimalne zahteve glede
pregleda vozil z vidika varstva okolja; ratifikacija z uredbo vlade.

Predlog zakona za ratifikacijo.
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
26. Sporazum o zračnem prometu med RS in Češko
republiko

1. Predlog zakona o zdravstvenem nadzorstvu nad živili
in predmeti splošne rabe (A1, A4)"
i
Predlagani zakon bo nadomestil prejšnji zvezni zakon nekdanje
SFRJ. Uredil bo oskrbo z zdravju ustreznimi živili in predmeti
splošne uporabe, ki so neposredno ali posredno vezani na živila
ali druge načine vnosa v človekov organizem. To področje sodi v
sistem javnozdravstvenega varstva, za katerega je dolžna skrbeti
država. Zakon izhaja iz zahteve po kompleksni obravnavi
zdravstvene kakovosti živil in predmetov splošne uporabe, je
med prednostnimi predpisi za približevanje Evropski uniji.

Predlog zakona za ratifikacijo.
27. Sporazum med Vlado RS in Vlado Malezije o zračnem
prometu med njunima ozemljema in zunaj njunih
ozemelj
Predlog zakona za ratifikacijo.
28. Sporazum med RS in EU o dostopu na trg zračnega
prometa

2. Predlog zakona o presaditvah delov človeškega telesa
zaradi zdravljenja (A1, A4) '

Obravnava in sprejem pobude za začetek pogajanj. Sporazum
se sklepa na podlagi 4. odstavka 55. člena t. i. Evropskega
sporazuma. Cilj je postopna liberalizacija zračnega prometa.

poročevalec, št. 22

Zakon bo nadomestil zvezni zakon nekdanje SFRJ in republiški
zakon in bo upošteval smernice Svetovne zdravstvene
organizacije in Sveta Evrope.
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3. Predlog zakona o prepovedi razvoja, proizvodnje,
kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja "

11. Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o postopku
predhodnega soglasja

Predlagani zakon bo omogočil izvajanje Konvencije o prepovedi
razvoja, proizvodnje, kopičenja zalog in uporabe kemičnega orožja
in o njegovem uničenju. Zakon bo podrobneje opredelil pristojnosti
posameznih organov, določil obveznosti pravnih oseb in
podjetnikov posameznikov ter določil pogoje za proizvodnjo in
promet s kemikalijami, ki so s konvencijo prepovedane ali omejene
v primerih, ko gre za namene, ki niso prepovedani s konvencijo.
Zakon bo določil tudi pristojnosti glede nadzora in kazni za kršilce.

Predlog zakona bo omogočil ratifikacijo Konvencije o postopku o
soglasju po predhodnem obveščanju za določene nevarne
kemikalije in pesticide. Z ratifikacijo te konvencije, ki bo predvidoma
podpisana v prvem trimesečju leta 1998, bo Slovenija, ki je že
sodelovala v zadnjih dveh pogajanjih pri pripravi te konvencije,
postala ena izmed držav, ki se bodo obvezale, da bodo
preprečevale ilegalno trgovino s prepovedanimi ali omejenimi
kemikalijami. Zakonska podlaga za izvajanje konvencije v zakonu
o kemikalijah (36. člen). Na podlagi tega člena bo izdan tudi predpis
za operativno izvajanje konvencije.

4. Predlog zakona o prekurzorjlh '
12. Predlog zakona o zdravstveni inšpekciji

Zakon bo urejal nadzor nad snovmi, ki se lahko uporabljajo za
izdelavo mamil in psihotropnih snovi, z namenom preprečevanja
njihove zlorabe.

Zakon bo nadomestil veljavni zakon o sanitarni inšpekciji.
13. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o investicijah v javnih zdravstvenih zavodih, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija

5. Predlog zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih
drog in o obravnavi uživalcev (A4) '
Zakon bo uredil ukrepe za preprečevanje uporabe prepovedanih
drog, zdravljenje, socialno rehabilitacijo in reintegracijo njihovih
uporabnikov, spremljanjenje ter sodelovanje pristojnih ministrstev
na področju uživanja prepovedanih drog.

S spremembami in dopolnitvami bo obstoječi zakon usklajen z
določili Zakona o javnih naročilih, predlagal bo podaljšanje
veljavnosti zakona glede na dejansko dinamiko izvajanja investicij
in opredelil dejanske vsebine investicij.

6. Predlog zakona o oploditvi z zdravstveno pomočjo (B)'
14. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o postopku
predhodnega soglasja

Zakon bo uredil področje zdravljenja in ukrepov v primerih
zmanjšane plodnosti.

Predlog zakona bo omogočil ratifikacijo Konvencije o postopku o
soglasju po predhodnem obveščanju za določene nevarne
kemikalije in pesticide. Z ratifikacijo te konvencije, ki bo predvidoma
podpisana v prvem trimesečju leta 1998, bo Slovenija, ki je že
sodelovala na zadnjih dveh pogajanjih pri pripravi te konvencije,
postala ena izmed držav, ki se bodo obvezale, da bodo
preprečevale nezakonito trgovino s prepovedanimi ali omejenimi
kemikalijami. Zakonska podlaga za izvajanje konvencije je v
zakonu o kemikalijah (36. člen). Na podlagi tega člena bo izdan
tudi predpis za operativno izvajanje konvencije.

7. Predlog uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih
izdelkov
Uredba bo izdana na podlagi Zakona o prepovedi proizvodnje in
prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list
RS, št. 56/96).
Uredba bo določala prepovedi in omejitve pri proizvodnji, dajanju
v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov. Določene bodo
pristojnosti in obveznosti državnih organov v zvezi z njenim
izvajanjem. Z izdajo uredbe bo delno uresničena obveznost iz 3.
odstavka 2. člena.

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
1. Predlog zakona o genski tehnologiji '
Zakon ureja odgovornost subjektov, ki delajo pri razvoju in aplikaciji
genske tehnologije.

B. Pobuda za podpis dodatnega protokola h Konvenciji o
varovanju človekovih pravic in človekovega dostojanstva v zvezi z uporabo biologije in medicine v zvezi z
biomedicino o prepovedi kloniranja človeških bitij

2. Predlog zakona o knjižnicah in drugih knjižničnih
informacijskih organizacijah

9. Pobuda za sklenitev sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Države Izrael o sodelovanju na
področju zdravstva in medicine

Zakon bo celovito uredil knjižničarstvo in dejavnost znanstvenega
informiranja in komuniciranja, ki se opravljajo kot javna služba v
okviru enotnega knjižničnega Informacijskega sistema Slovenije.
Nadomestil bo zastareli zakon o knjižničarstvu iz leta 1982.

10. Pobuda za sklenitev sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Države Kuvajt o sodelovanju na
področju zdravstva in medicine

3. Predlog sklepa o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo - Vodnogospodarski inštitut, družba za
gospodarjenje z vodami, d.o.o.
Preoblikovanje Vodnogospodarskega inštituta v d.o.o. je potrebno
zaradi spremenjenega zakona o graditvi objektov. S spremembo
statusa bo inštitut še naprej lahko opravljal svojo dejavnost.
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4. Predlog sklepa o ustanovitvi družbe z omejeno
odgovornostjo Gradbenega Inštituta ZRMK, družbe za
razvoj, svetovanje, projektiranje in specialne storitve v
gradbeništvu, industriji, rudarstvu, energetiki In
ekologiji, d.o.o.

11. Pobuda za sklenitev sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Kraljevine Tajske o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju

Preoblikovanje Gradbenega inštituta ZRMK v d.o.o. je potrebno
zaradi spremenjenega zakona o graditvi objektov. S spremembo
statusa bo inštitut še naprej lahko opravljal svojo dejavnost.

12. Pobuda za sklenitev sporazuma o znanstvenem In
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Bolgarije
u
aiieič. •
13. Pobuda za sklenitev spbtđzuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Romunije

5. Predlog zakona o izdelkih Iz plemenitih kovin (Al, A4) '
Predlog zakona o izdelkih iz plemenitih kovin je bil letos v drugi
obravnavi na predlog Vlade RS umaknjen iz zakonodajnega
postopka v Državnem zboru. Omenjeni predlog zakona je imel
namreč podlago v predlogu smernice EU, za katero pa ni bilo
doseženo potrebno soglasje med članicami EU. Ker se trenutno
še uporablja smiselno kot republiški predpis Zakon o kontroli
predmetov iz plemenitih kovin (Ur. I. SFRJ, št. 59/81, 59/86, 20/
89, 9/90), je treba navedeno področje kljub odsotnosti smernice
EU na ustrezen način urediti. Zato bo Urad v prvem četrtletju
1998 pripravil nov predloga zakona za prvo obravnavo v
Državnem zboru.

14. Pobuda za podpis novih memorandumov o soglasju za
sodelovanje Republike Slovenije v projektih evropskega
programa COST

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1. Pobuda za sklenitev sporazuma z ZDA o zaposlovanju
družinskih članov diplomatov

6. Predlog zakona o industrijski lastnini (A1, A4) *
2. Pobuda za sklenitev sporazuma z Veliko Britanijo o
zaposlovanju družinskih članov diplomatov

Veljavni zakon o industrijski lastnini (Ur .I. RS, št. 13/92, 27/93,
Odločba Ustavnega sodišča št. U-l-26/94-15 z dne 17. aprila
1997, objavljena v Uradnem listu RS, št. 34/97), s katerim se je v
Sloveniji uvedel nacionalni sistem za podelitev oziroma priznanje
pravic industrijske lastnine, je treba posodobiti z novim zakonom.
Novi zakon bo v prvi vrsti semantično usklajen z izrazi in definicijami
iz mednarodnih sporazumov, katerih članica je Slovenija (npr.
TRIPs), posameznimi določbami iz predpisov EU (izčrpanje
pravic znamk, certifikat za podaljšanje izključnih pravic iz patenta),
vključene bodo posebne določbe o uveljavljanju pravic industrijske
lastnine, ki so bile do zdaj določene v drugih zakonih (začasne
določbe, zavarovanje dokazov).

3. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije med Republiko
Slovenijo in Italijansko republiko o socialni varnosti
4. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni
varnosti z zaključnim protokolom
S. Predlog zakona o ratifikaciji Garancijske pogodbe med
Republiko Slovenijo In EIB za transjugoslovanski
železniški projekt H/A

7. Predlog zakona o ratifikaciji Dunajskega sporazuma o
mednarodni klasifikaciji figurativnih elementov znamke
Z ratifikacijo te pogodbe bomo tudi na mednarodni ravni potrdili že
predpisano uporabo tega sporazuma pri klasifikaciji znamk.

6. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Hrvaške o opravljanju železniškega prometa čez državno
mejo

8. Predlog uredbe o postopku posredovanja podatkov o
standardih in tehničnih predpisih

7. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi in
delovanju mednarodnega centra za razvoj migracijske
politike (ICMPD)

Gre za uskladitev s smernico EU 83/189/CEE z dne 28. 3.1983.
9. Predlog uredbe o stroških za pridobitev in vzdrževanje
akreditacije

8. Predlog zakona o ratifikaciji sporazumov med Vlado
Republike Slovenije in Natom (sodelovanje, finančni,
medicinski)

Z novo uredbo se bomo vsebinsko uskladili s tujimi akreditacijskimi
sistemi.

Gre za sporazume, ki urejajo sodelovanje1 RS v SFOR oziroma
prispevek RS k operaciji SFOR.

10. Pobuda za podpis sporazuma o znanstvenem In
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Zvezne republike Brazilije

9. Predlog zakona o ratifikaciji Evropske listine o
regionalnih ali manjšinskih jezikih
Listina je prvi mednarodnopravni dokument, ki se v celoti ukvarja
poročevalec, št. 22
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kulturi, izobraževanju in znanosti za 1998-2000.

z enim od področij varstva manjšinskih pravic. Gre za t. i. evropski
standard na področju zagotavljanja pravic do uporabe manjšinskih
in regionalnih jezikov.

23. Predlog uredbe o ratifikaciji Programa sodelovanja med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Malte v
kulturi, izobraževanju in znanosti 1998-2000.

10. Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o
čezmejni televiziji
11. Predlog zakona o ratifikaciji Amandmaja k Montrealskemu protokolu o substancah, ki škodljivo delujejo na
ozonski plašč in prilagoditve

24. Predlog pobude za sklenitev Sporazuma o sodelovanju
v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado RS in
Vlado Republike Ciper in izhodišča za pogovore za
parafiranje.

12. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu In
vzdržni uporabi reke Donave

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO

13. Predlog zakona o financiranju manjšin (A1) "

1. Podpis Evropske okvirne konvencije o čezmejnem
sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti
Pobudo za podpis Evropske okvirne konvencije o čezmejnem
sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in Dodatnega protokola
k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih
skupnosti ali oblasti je Vlada RS sprejela na 36. seji dne 13.
novembra 1997.
Pobudo za podpis Evropske okvirne konvencije o čezmejnem
sodelovanju teritorialnih skupnosti ali oblasti in Dodatnega protokola
k Evropski okvirni konvenciji o čezmejnem sodelovanju teritorialnih
skupnosti ali oblasti je obravnaval in podpis odobril Odbor
Državnega zbora za mednarodne odnose na seji 12. decembra
1997.
Za podpis konvencije in dodatnega protokola je vlada pooblastila
Magdaleno Tovornik, veleposlanico in stalno predstavnico RS pri
Svetu Evrope.

Z zakonom bi uredili financiranje manjšin ter zagotovili trajne
osnove za financiranje ter odgovornost v zvezi s porabo javnih
proračunskih sredstev
14. Predlog zakona o zunanjih zadevah (A1) *
Z zakonom bi zamenjali zakon o zunanjih zadevah, ki je bil sprejet
leta 1991, ter v njem podrobneje uredili področje zunanjih zadev
ter ga prilagodili zahodnoevropskim standardom.
15. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju
v izobraževanju in kulturi med Vlado RS in Vlado
Združenih držav Mehike

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o lokalni samoupravi (skrajšani postopek) *

16. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS
in Vlado Republike Litve o sodelovanju v izobraževanju,
kulturi in znanosti

Spremembe in dopolnitve ZLS se nanašajo na položaj župana v
občinskem svetu, ki naj bi ga poslej vodil, na način izvolitve
podžupana, na načela za prenos posameznih nalog iz državne
pristojnosti na občine, na oblike neposrednega odločanja v občini,
ureditev medsebojnih premoženjskopravnih razmerij med novimi
občinami, nadzorstvo nad zakonitostjo splošnih in posamičnih
aktov občin in še na nekatera vprašanja.

17. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado RS
in Vlado Ukrajine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju
in znanosti
18. Predlog uredbe o ratifikaciji Zapisnika mešane slovensko-nemške komisije o drugem Programu sodelovanja
med Vlado RS in Vlado Zvezne republike Nemčije v
izobraževanju, kulturi in znanosti za 1997-2000.

3. Ozemeljske spremembe občin
Ustavno sodišče je določilo (U-l-304/94-9) rok za odpravo
neskladnosti novih občin z ustavo, ki jih mora Državni zbor
odpraviti najkasneje šest mesecev pred razpisom naslednjih
lokalnih volitev leta 1998. Vlada je poslala v obravnavo Državnemu
zboru Predhodno opredelitev Vlade RS o predlogih za izvedbo
postopka za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij EPA 232 - II - julija 1997 (Poročevalec, št. 47/97). V skladu z
Zakonom o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih
območij (Ur. I. RS, št. 44/97) mora vlada predložiti Državnemu
zboru svoje mnenje in predlog (11. člen) po opravljeni razpravi o
ozemeljskih spremembah občin in drugih spremembah v
občinskih svetih (10. člen).

19. Predlog uredbe o ratifikaciji Zapisnika mešane slovensko-francoske komisije o drugem Programu sodelovanja
v izobraževanju, kulturi, znanosti in tehniki 1997-2000.
20. Predlog uredbe o ratifikaciji Izvedbenega programa
sodelovanja v kulturi, izobraževanju in znanosti med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Romunije za obdobje
1997-2000.
21. Predlog uredbe o ratifikaciji Programa sodelovanja med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Poljske v
kulturi, izobraževanju in znanosti za obdobje 1997-2000.

4. Predlog zakona o pokrajinah '

22. Predlog uredbe o ratifikaciji Programa sodelovanja med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Helenske republike v

ZLS določa, da bo organizacijo pokrajin urejal poseben zakon.
Zakon o pokrajinah opredeljuje načela o organizaciji pokrajin,
pristojnosti, organe, financiranje in postopek za ustanovitev
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pokrajine. Pokrajine so zamišljene kot druga raven lokalne
samouprave - širše lokalne samoupravne skupnosti - s položajem
pravne osebe, lastnim premoženjem, lastnimi finančnimi sredstvi,
izvirnimi pristojnostmi in z neposredno Izvoljenimi organi. Delovno
gradivo za pripravo zakona o pokrajinah je v dokončnem
usklajevanju.

sprejme socialnovarstveni program. Nacionalni program
socialnega varstva do leta 2000 je Vlada RS predložila Državnemu
zboru v prvo obravnavo že sredi leta 1995, vendar dokument še
ni bil uvrščen na dnevni red zasedanja. Medtem so se zgodile
številne spremembe na gospodarskem in socialnem področju,
zato je treba dokument dopolniti in prilagoditi novim usmeritvam in
dosežkom na tem področju. Vlada RS bo predlagala novo besedilo
ter ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru.

B. TEMATSKI DEL

.. CViMO«.
MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE

f. Priprava Nacionalnega programa za vključitev Slovenije
v Evropsko unijo (ekonomski in socialni del)

1. Bela knjiga o reformi pokojninskega in invalidskega
zavarovanja

V letošnjem letu je bila na UMAR že pripravljena in s strani vlade
tudi sprejeta Strategija RS za vključitev v EU - ekonomski in
socialni del. Naslednja faza projekta je priprava nacionalnega
programa, to je dokumenta, ki bo izhajal iz pripravljene strategije
in bo vključeval pripombe in sugestije, o katerih bo dogovorjeno
ob obravnavi predložene strategije v Državnem zboru, kot tudi
morebitne pripombe in sugestije ustreznih organov Evropske unije.
Gradivo bo del celovitega besedila slovenskega nacionalnega
programa za vključitev v EU, katerega predlagatelj bo Služba
Vlade RS za evropske zadeve.

Bela knjiga je podlago za strokovno in politično razpravo o novem
medgeneracijskem sporazumu za bodoči sistem zagotavljanja
materialne in socialne varnosti v primeru starosti in invalidnosti,
na podlagi katere bodo kasneje pripravljeni ustrezni zakonski in
drugi predpisi.
2. Poročilo o izvajanju vladnega projekta revitalizacije in
aktivnega razreševanja presežnih delavcev

2. Informacija o uvedbi začasnega nadzora nad subvencijami

Poročilo bo predstavilo problematiko revitalizacije in aktivnega
razreševanja presežnih delavcev.

Ena od bistvenih zahtev Evropske unije, ki izhaja iz Agende 2000,
je uvedba monitoringa nad subvencijami. Trenutno v RS ni
sistemskega predpisa, ki bi subvencije opredeljeval, predvsem
pa uvajal nadzor. Zato je potreben sistemski pristop k rešitvi
problema, do takrat pa uvedba začasnega nadzora nad
subvencijami. Možnosti za tak nadzor bodo najprej prikazane v
informaciji.

3. Program javnih del
Program javnih del bo pripravljen z namenom določitve delovnih
usmeritev pri nadaljnji uveljavitvi javnih del in opredelitve raznih
oblik in števila vključenih brezposelnih oseb v javna dela.
4. Program aktivne politike zaposlovanja

3. Priprava izhodišč za pogajanja z EU za delovne skupine

Program aktivne politike zaposlovanja bo opredelil oblike in število
vključenih brezposelnih oseb v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja za leto 1998 ter potrebna finančna sredstva.

- Prosti pretok blaga in tehnične ovire, carinska unija in intelektualna lastnina
• Prosti pretok blaga in pravica do ustanavljanja
- Politika konkurence, javna naročila in državne pomoči
- Varstvo potrošnikov in zdravja
- Zunanji ekonomski odnosi, mednarodna razvojna pomoč
- Regionalna politika, strukturna politika ter
- Ekonomska in denarna politika.

5. Informacija o zasnovah in uveljavljanju sistema
kreditnega štipendiranja
Po uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti bo treba
uveljaviti kot nov Instrument štipendijske politike tako imenovano
kreditno štipendiranje.

4. Program spodbujanja neposrednih tujih investicij za leto
1998

Vlada RS je v mesecu juliju 1997 leta Imenovala komisijo za
odkrivanje In preprečevanja dela fn zaposlovanja na črno ter
sprejela celovit program lzvajan|a posameznih nalog in aktivnosti.
Komisija bo o svojem delu pripravila poročilo, ki ga bo predložila v
obravnavo tudi Vladi Republike Slovenije.

Program bo opredelil naslednja področja:
- oblikovanje In vzdrževanje stalne baze podatkov o industrijskih
lokacijah v Sloveniji,
- usklajevanje lokalnih in nacionalnih spodbud z NTI,
- usklajevanje dela dlplomatsko-konzularnlh predstavništev v tujini
pri pritegovanju NTI,
- dolgoročno usmerjanje v trženje na Izbrane ciljne skupine
Investitorjev.

7. Predlog nacionalnega programa socialnega varstva do
leta 2005 (B) *

5. Informacija o problematiki spodbujanja neposrednih
Investicij In Izvoza

6. Poročilo o delu komisije za odkrivanje in preprečevanje
dela in zaposlovanja na črno

Na podlagi 2. člena zakona o socialnem varstvu Državni zbor
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6. Informacija o delu Urada za varstvo konkurence

3. Osnove za gospodarski načrt in pogodbene odnose
podjetij v EES za leto 1998

7. Program blagovnih rezerv 1997-2002

V gradivu bodo podane osnove za gospodarski načrt, pogodbene
odnose, vključno z naložbami v podjetjih elektrogospodarstva in
premogovništva.

Po zakonu o blagovnih rezervah Vlada Republike Slovenije za
petletno obdobje sprejme program blagovnih rezerv, ki je podlaga
za sprejemanje letnih programov Zavoda za blagovne rezerve.

4. Poročilo o izvajanju operativnih planov aktivnosti
rudnikov rjavega premoga v zapiranju in plani za leto
1999 z oceno potrebnih sredstev

8. Predlog sklepa o imenovanju medresorske izvedbene
komisije za izvajanje nekaterih določil zakona o zaključku
lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti SRD

Na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov
rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur. I. RS, št. 1/
95) se izvaja zapiranje po programih za obdobje 1995 do 2000,
sprejetih na Vladi RS.

Vlada bo komisijo imenovala predvidoma januarja 1998.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

5. Sprejem naložbene politike in finančnega načrta Sklada
za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje
radioaktivnih odpadkov iz NEK

1. Izračun zagotovljene porabe občin za leto 1998

Na podlagi zakona o skladu za financiranje razgradnje NEK in za
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK je v 9. členu opredeljeno,
da Vlada RS daje soglasje k naložbeni politiki, finančnemu načrtu,
zaključnem računu in poročilu k poslovanju.

2. Zaključno poročilo o pogajanjih z delegacijo Kraljevine
Nizozemske za sklenitev mednarodnih pogodb za
ureditev odnosov iz naslova refinanciranih dolgov do
članic Pariškega kluba - Kraljevina Nizozemska
Uresničevanje Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6, sprejet
na 22. seji dne 22. aprila 1993, in zaključnega poročila o pogajanjih,
ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji seji 16. februarja
1997.

6. Plan dela Agencije za radioaktivne odpadke za leto 1998
Vlada RS daje soglasje k planu dela Agencije za radioaktivne
odpadke.
7. Poročilo o delu Agencije RS za učinkovito rabo energije

3. Zaključno poročilo o pogajanjih z delegacijo Kraljevine
Norveške za sklenitev mednarodnih pogodb za ureditev
odnosov iz naslova refinanciranih dolgov do članic
Pariškega kluba - Kraljevina Norveška

Agencija bo pripravila celovito poročilo o vseh do zdaj opravljenih
dejavnostih na področju učinkovite rabe energije, ki so bile
financirane iz proračuna RS od leta 1991 dalje, ter posebej za
obdobje od ustanovitve Agencije. Pripravljeno bo tudi poročilo o
opravljenih projektih, ki jih podpira PHARE.

Uresničevanje Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6, sprejet
na 22. seji dne 22. aprila 1993.

8. Predlog izhodišč za pogajanje z Evropsko unijo za
področje energetike

4. Poročilo o dolgu Republike Slovenije za leto 1997

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je nosilec 14. delovne
skupine za pripravo izhodišč za pogajanja z Evropsko unijo.
Oblikovani bodo predlogi za delovanje na naslednjih vsebinskih
sklopih: energetika in obnovljivi viri energije, premog, nafta in plin,
učinkovita raba energije, EUROATOM.

5. Poročilo o dolgu Republike Slovenije na dan 31. 12. 1997
6. Poročilo o jamstvih Republike Slovenije za leto 1997
7. Poročilo o jamstvih Republike Slovenije na dan 31. 12.
1997

9. Predlog izhodišč za pogajanje z Evropsko unijo za
področje industrije
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je nosilec 19. delovne
skupine za pripravo izhodišč za pogajanja z Evropsko unijo. Poleg
specifične obravnave Evropske unije na sektorski ravni bo treba
spremljati in pripravljati predloge uredb, ki bodo v skladu z
zakonodajo in tehničnimi predpisi Evropske unije, tudi za druge
dele slovenske industrije. Poglavitna bo priprava izhodišč - pregled
usklajenosti obstoječe zakonodaje, terminski plan usklajevanja
zakonodaje z zakonodajo EU in predlog odstopanj na področjih,
kjer slovenska industrija potrebuje daljše časovno obdobje
prilagoditve.

1. Nacionalni energetski program RS '
Po sprejetju Resolucije o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z
energijo, pripravljamo Nacionalni energetski program RS, ki bo
opredeljeval ukrepe in strateške usmeritve oskrbe z energijo.
2. Energetska bilanca za leto 1998
V energetski bilanci Slovenije so prikazani glavni energetski tokovi
od proizvodnje, nakupa in distribucije ter prodaje energije.
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10. Četrtletna poročila Slovenskih železarn o poslovanju

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN
TURIZEM

Slovenske železarne so dolžne poročati Vladi RS o svojem
četrtletnem poslovanju na podlagi 2. člena Zakona o jamstvu RS
za kredite za trajna obratna sredstva SŽ (Uradni list RS, št 55/92
in 50/97).

1. Poročilo o delu Sklada RS za razvoj malega gospodarstva
za leto 1997, finančni načrt Sklada RS za razvoj malega
gospodarstva za leto 1998, program dela Sklada RS za
razvoj malega gospodarstva za leto 1998 in naložbena
politika za leto 1998, obravnava zaključnega računa za
leto 1995, 1996 in 1997

11. Sprejem operativnega programa zapiralnih del RŽS Idrija
v zapiranju za leto 1998

Vlada daje soglasje k navedenim dokumentom. Vlada bo
obravnavala zaključna računa za leti t995 in 1996 v prvem
trimesečju, ker je Sklad že pridobil pozitivno mnenje računskega
sodišča, zaključni račun za leto 1997 pa bo obravnavala po
pridobljenem mnenju Računskega sodišča.

V skladu z zakonom o preprečevanju posledic rudarjenja v RŽS
Idrija (Uradni list RS, št. 37/87) je rudnik dolžan Vladi RS vsako
leto predložiti svoj operativni plan zapiralnih del za tekoče leto.
12. Sprejem operativnega programa zapiralnih del RSC
Mežica v zapiranju za leto 1998

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

V skladu z Zakonom o zagotavljanju dela sredstev, potrebnih za
postopno zapiranje rudnika RSC Mežica (Uradni list RS, št. 5/
88), je rudnik dolžan vsako leto predložiti svoj operativni plan
zapiralnih del za tekoče leto.

1. Imenovanje sveta za nacionalno varnost
Skladno s 25/a členom Zakona o Vladi Republike Slovenije (Ur.
list RS, št. 4/93, 23/96) ima vlada kot svoj posvetovalni in
usklajevalni organ svet za nacionalno varnost, in sicer za področje
obrambe, varnostnega sistema, sistema zaščite in reševanja ter
za druga vprašanja nacionalne varnosti. Glede na spremenjeno
strukturo Vlade Republike Slovenije je treba svet za nacionalno
varnost imenovati čim prej.

13. Poročilo o končanem postopku lastninjenja in o
prestrukturiranju proizvodnje v Salonitu Anhovo
Vlada RS skladno s 5. členom Zakona o prepovedi proizvodnje in
prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list
RS, št. 56/96) ter programom prestrukturiranja obravnava in
sprejme poročilo o izvajanju programa prestrukturiranja azbestne
proizvodnje v neazbestno.

2. Izhodišča obrambne politike in obrambnega sistema
Republike Slovenije ter vojaška strategija Republike
Slovenije
Cilj priprave gradiva je zajeti osnovna izhodišča za reorganizacijo
obrambnega sistema in Slovenske vojske z namenom doseči
čim višjo stopnjo pripravljenosti in interoperabiinosti z vojskami
držav članic Nata. Gradivo med drugim vsebuje tudi strateške
usmeritve Slovenske vojske za naslednjih pet let.

14. Poročilo o delu komisije za upokojevanje pod posebnimi
pogoji
Poročilo se nanaša na izvajanje Zakona o prepovedi proizvodnje
in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list
RS, št. 56/96), na podlagi katerega je bila imenovana komisija
Vlade RS za upokojevanje pod posebnimi pogoji. Vlada RS naj bi
obravnavala in sprejemala poročila o delu te komisije vsakih šest
mesecev.

3. Predlog nacionalnega programa varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami
Na podlagi 41. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Ur. list RS, št. 64/94) bo pripravljen predlog
nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami za obdobje od leta 1998 do 2002 s ciljem, da se stanje
na področju zaščite in reševanja še izboljša.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
1. Tržni red za sladkor za letino 1998

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Zaradi zagotovitve odkupa sladkorne pese in pridelave sladkorja
je treba s tržnim redom urediti medsebojne odnose med
pridelovalci, predelovalci in državo.

1. Strategija varstva narave v Sloveniji
Pripravo tega dokumenta je Vladi RS naložil Državni zbor ob
ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti. Navezuje se na
pripravljajoči se Nacionalni program varstva okolja, ga podrobneje
razčlenjuje za področje varstva narave, obenem pa se povezuje
s tretjim nastajajočim dokumentom z delovnim naslovom
Nacionalna strategija biotske raznovrstnosti z akcijskim planom.

2. Tržni red za pšenico letine 1998
Zaradi zagotovitve odkupa vsega v Sloveniji pridelanega žita je
treba sprejeti tržni red, ki naj bi uredil podlage za urejanje tržnih
odnosov med pridelovalci, predelovalci in državo.

2. Prostorsko razvojna politika Republike Slovenije
Slovenija ob upoštevanju skupnih mednarodno in evropsko
opredeljenih načel prostorskega razvoja odloča o prostorskem
razvoju na lastnem ozemlju, in sicer z namenom doseganja
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3. Program gospodarjenja z vodami

Habitat, ki upošteva sklepe drugih predhodnih svetovnih konferenc
ZN (Rio de Janeiro, Kairo, Koebenhavn, Peking, Dunaj itd).
Strategija za izvajanje usmeritev, določenih v Svetovnem
programu delovanja v okviru Agende Habitat, nalaga vsem vladam
držav, da pripravijo, sprejmejo in izvajajo nacionalne programe
izvajanja Agende Habitat ter da o njihovem uresničevanju poročajo
Generalni skupščini Združenih narodov.

Program gospodarjenja z vodami je osnovna strategija države
glede varstva in rabe voda, ki bo definiral glavne strateške poteze,
cilje in aktivnosti za izvedbo programa ter podal izhodišča za
nacionalni program gospodarjenja, z vodami.

S. Izhodišča za zasedanje slovensko-italijanske-hrvaške
komisije za zaščito Jadrana in obalnih območij pred
onesnaženjem

trajnostnega razvoja in preseganja posameznih slabosti
spontanega oziroma enostranskega razvoja. Zato je treba poleg
drugih sistemskih ukrepov sprejeti tudi prostorsko razvojno
politiko.

Po ustanovitvi države Republike Slovenije in države Republike
Hrvaške so na zasedanjih komisije sodelovale delegacije Slovenije,
Italije in Hrvaške. Na teh zasedanjih so delegacije obravnavale
vsa vprašanja, ki se nanašajo na varstvo Jadranskega morja in
obalnih območij pred onesnaženjem. Izhodišča za tovrstna
zasedanja sprejme vlada.

4. Metodologija za izdelavo in pripravo sanacijskih
programov
Metodologija je potrebna zaradi enotnega pristopa pri ocenjevanju
vseh vrst škod kot posledic naravnih nesreč in je hkrati izvedbeni
akt nacionalnega programa sanacije plazov.

10. Poročilo o izvajanju priporočil MAAE, misije OSART in
ICISA

5. Program Vlade RS za pripravo prostorskega plana
Republike Slovenije

Misija Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE),
Mednarodna komisija za neodvisno oceno varnosti (OSART) ter
Mednarodna komisija za preveritev obratovalne varnosti (ICISA)
so pred leti ob pregledu varnostnih vprašanj delovanja NE Krško
izdali vrsto priporočil oz. mnenj; Uprava RS za jedrsko varnost
prek inšpekcijskega nadzorstva spremlja izvajanje teh priporočil
ter o tem poroča Vladi Republike Slovenije.

Prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega
družbenega plana Slovenije so veljaven pravni akt na državni
ravni, ki urejajo plansko stanje v prostoru do leta 2000 in mu je
bila z zakonom o planiranju in urejanju prostora v prehodnem
obdobju podaljšana veljavnost do sprejema novih predpisov o
urejanju prostora. Zaradi sprememb v gospodarski in politični
ureditvi in spremenjenega geopolitičnega položaja Republike
Slovenije ter zaradi notranjih razvojnih potreb je treba pripraviti
nov prostorski plan Republike Slovenije v tesnem sodelovanju
vseh resorjev Vlade RS.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Analiza primerjalnopravne ureditve urejanja pridobivanja
lastninske pravice tujcev na nepremičninah v drugih
državah

6. Predlogi sklepov o javni razgrnitvi osnutkov lokacijskih
načrtov za odseke avtocest in predlogi uredb o
lokacijskih načrtih za odseke avtocest v skladu z
nacionalnim programom graditve avtocest v Republiki
Sloveniji.

Strokovna podlaga pri pripravi zakona o pogojih za pridobivanje
lastninske pravice tujcev na nepremičninah.

Opomba: Tekoča naloga v vseh trimesečjih, zato v naslednjih
trimesečjih ni posebej navedena. Seznam osnutkov lokacijskih
načrtov je na vpogled pri MOP.)

2. Analiza primerjalnopravne ureditve brezplačne pravne
pomoči v drugih državah
Strokovna podlaga pri pripravi zakona o brezplačni pravni pomoči.

7. Predlog sklepov o usklajenosti sprememb in dopolnitev
prostorskih sestavin dolgoročnih in srednjeročnih
(družbenih) planov posameznih občin, dopolnjenih v
letu 1997 in/ali v letu 1998, ki so ali bodo vložile svoje
vloge

3. Program Izobraževanja sodnikov, tožilcev, državnih
pravobranilcev in notarjev o pravu Evropskih skupnosti
In za Implementacijo prava Evropskih skupnosti po
vključitvi Republike Slovenije v Evropsko unijo

Pred sprejetjem prostorskih sestavin planskih aktov občin Vlada
Republike Slovenije na podlagi 49. in 50. člena Zakona o urejanju
prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89) ugotavlja njihovo
usklajenost z obveznimi izhodišči prostorskih sestavin
dolgoročnega plana Republike Slovenije in z rešitvami, določenimi
v srednjeročnem družbenem planu Republike Slovenije. Skupno
se predvideva obravnava 60 do 70 predlogov občin.

Program bo vključeval vsebine in načine izobraževanja
pravosodnega strokovnega kadra in bo usmerjen v pridobivanje
njegove strokovne usposobljenosti za uporabo prava Evropskih
skupnosti v sodnih postopkih.
4. Sodelovanje pri pripravi predpristopne strategije
Republike Slovenije za vključitev v Evropsko Unijo

8. Program izvajanja Agende Habitat v. Sloveniji
S. Nadaljevanje pogajanj z Republiko Hrvaško za sklenitev
sporazuma o premoženjskopravnih zadevah

Na drugi svetovni konferenci Združenih narodov o človekovih
naseljih - Habitat II v Carigradu junija 1996 je bila sprejeta Agenda
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9. Poročilo o zaključku pogajanj med Republiko Slovenijo
in Republiko Latvijo za sklenitev sporazuma o
mednarodnem cestnem prevozu

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Neposredna železniška povezava med Slovenijo In
Madžarsko

Predviden je podpis sporazuma.

Obravnava poročil Koordinacijske pogajalske komisije v zvezi z
uresničitvijo aktivnosti za projekt slovensko-madžarske
železniške povezave na odseku Puconci-Hodoš-državna meja,
obravnava poročil bo potekala od I. do IV. trimesečja, odvisno od
poteka izvajanja del po terminskem načrtu.

10. Pobuda za začetek pogajanj med Republiko Slovenijo
In Republiko Bolgarijo za sklenitev sporazuma o
mednarodnem cestnem prometu
.i
S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju
cestnega prometa med državama in v tranzitu čez svoji ozemlji.

2. Zagotavljanje sredstev za vzdrževanje in modernizacijo
javne železniške infrastrukture

11. Predlog pobude za začetek pogajanj med Republiko
Slovenijo in Ukrajino za sklenitev sporazuma o
mednarodnem cestnem prometu

Če bo treba zagotoviti sredstva, ki presegajo sredstva,
zagotovljena v proračunu, bo morala vlada obravnavati predloge
ukrepov, s katerimi bo ta sredstva zagotovila. Obravnava
predlogov ukrepov se predvideva od I do IV. trimesečja.

S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju
cestnega prometa med državama in v tranzitu čez svoji ozemlji.
3. Sodelovanje v mednarodnih organizacijah - združenjih
I
- ZN - Transevropsko železniško omrežje - TER: obravnava
poročila o delu nacionalnega koordinatorja in sprejem in potrditev
izhodišč za program nadaljnjega dela v TER-u za leto 1998.
- Medvladna organizacija za mednarodne železniške prevoze OTIF: obravnava poročila o predvidenem delu OTIFA in sprejem
izhodišč za program dela za leto 1998.

12. Poročilo o zaključku pogajanj med Republiko Slovenijo
in Kraljevino Norveško za sklenitev sporazuma o
mednarodnem cestnem prevozu
Predviden podpis sporazuma na Evropski konferenci ministrov
za promet maja 1998.

4. Obravnava temeljev poslovne politike Poštne banke
Slovenije za leto 1998

13. Poročilo o zaključku pogajanj med Republiko Slovenijo
in Švicarsko konfederacijo za sklenitev sporazuma o
mednarodnem cestnem prevozu oseb in stvari

Obravnava in izdaja predhodnega soglasja Vlade Republike
Slovenije.

Predviden podpis sporazuma.

5. Obravnava pogajanj z WTO glede predložitve ponudbe
Republike Slovenije o izvajanju osnovnih telekomunikacij

v
14. Poročilo o zaključku pogajanj za sklenitev pisma o
pogojih opravljanja mednarodnega cestnega linijskega
prevoza oseb med Republiko Slovenijo in Republiko
Francijo

Pričakuje se, da bodo države, ki v zadnjem krogu poganj niso
predložile svoje ponudbe izvajanja osnovnih telekomunikacij, kot
npr. tudi Slovenija, pozvane, da to naredijo. Obravnava in sprejem
stališč na Vladi RS.

Predvidena podpis in izmenjava pisem.
15. Izhodišča za pogajanje med Republiko Slovenijo in
Rusko federacijo za sklenitev sporazuma o mednarodnem cestnem prevozu

6. Pobuda za začetek pogajanj med Republiko Slovenijo
in Republiko Latvijo za sklenitev sporazuma o
mednarodnem cestnem prometu

Pogajanja za uskladitev 14. člena sporazuma.

S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju
cestnega prometa med državama in v tranzitu čez svoji ozemlji.

16. Pobuda za začetek pogajanj o dostopu na trg storitev v
cestnem prometu med RS in EU
V 13. členu Sporazuma med ES in RS na področju prometa je
navedeno, da si bosta pogodbenici kot prednostno skupaj
prizadevali določiti dokončni sistem za urejanje dostopa do
bodočega prometnega trga med pogodbenicama na podlagi
vzajemnosti.

7. Pobuda za začetek pogajanj med Republiko Slovenijo
in Republiko Avstrijo za sklenitev sporazuma o prevozu
oseb v mednarodnem cestnem linijskem prevozu
S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju
cestnega prometa med državama in v tranzitu čez svoji ozemlji.

17. Obravnava poročila o izdvajanju sredstev in namenski
porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji

8. Poročilo o zaključku pogajanj med Republiko Slovenijo
in Republiko Grčijo za sklenitev sporazuma o prevozu
oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu

Zakonska podlaga: 5. člen zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v RS.

Predviden je podpis sporazuma.
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18. Resolucija o prometni politiki Republike Slovenije

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
1. Letno poročilo o uresničevanju nacionalnega raziskovalnega programa

19. Predlog sprememb Nacionalnega programa razvoja
slovenske železniške infrastrukture

2. Poročilo o izvajanju ciljnih raziskovalnih projektov

Cilj Republike Slovenije je vključitev v Evropsko skupnost. Za
vstop v Evropsko skupnost mora biti železniška infrastruktura
primerna in v skladu z mednarodnimi predpisi in standardi, ki
veljajo v Evropski skupnosti.
S predlagano dopolnitvijo nacionalnega programa rđzvoja
slovenske železniške infrastrukture želimo zagotoviti minimalno
potrebne posodobitve in dograditve slovenske železniške
infrastrukture.

Odločitve o ciljnih raziskovalnih projektih, ki jih predlagata dve ali
več resornih ministrstev, sprejema vlada.
3. Poročilo o poteku koordinacije harmonizacije tehničnih
predpisov
Urad RS za standardizacijo in meroslovje je bil določen za
nacionalnega koordinatorja na področju harmonizacije tehničnih
predpisov s sklepom Vlade RS, sprejetim na 25. seji dne 31. 07.
1997. Uradu je bilo z navedenim sklepom naloženo, da dvakrat
letno poroča o izvajanju harmonizacije tehničnih predpisov.

20. Predlog nacionalnega programa razvoja telekomunikacij
Z nacionalnim programom se določajo dolgoročni razvoj
telekomunikacijskega omrežja in storitev, vlaganja v javno
telekomunikacijsko omrežje in uporaba ekonomsko upravičenih
tehnologij za pokrivanje podeželskih in manj razvitih območij z
javnimi telekomunikacijskimi storitvami, zakonska podlaga: zakon
o telekomunikacijah.

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1. Predlog resolucije o zunanji politiki Republike Slovenije

21. Predlog nacionalnega programa gradnje in vzdrževanja
državnih cest, razen avtocest, v Republiki Sloveniji

Resolucija opredeljuje zunanjepolitično strategijo Republike
Slovenije za kratkoročno, srednjeročno in dolgoročno obdobje.

Zakonska podlaga: 23. člen zakona o javnih cestah; cilj: opredelitev
dolgoročnejših ciljev in nalog na področju gospodarjenja z
državnimi cestami kot podlage za izdelavo letnih operativnih
programov.

2. Začetno poročilo po Konvenciji proti mučenju in drugim
oblikam okrutnega, nečloveškega ali ponižujočega
ravnanja ali kaznovanja

22. Predlog sprememb nacionalnega programa gradnje
avtocest v Republiki Sloveniji

3. Začetno ali dve periodični poročili (kot celoto) po
Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne
diskriminacije

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

4. Začetno poročilo po Mednarodnem paktu o ekonomskih,
socialnih in kulturnih pravicah

1. Nacionalni program zdravstvenega varstva v RS
Prednostna naloga Ministrstva za zdravstvo je izvajanje
Nacionalnega programa zdravstvenega varstva v Republiki
Sloveniji »Zdravje za vse do leta 2000«. Ta dokument je v
obravnavi že od leta 1992, čeprav bi ga morali po določilih Zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 9/92) sprejeti že v šestih mesecih po uveljavitvi zakona.

S. Periodično poročilo po Mednarodnem paktu o državljanskih in političnih pravicah

SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
EVROPSKE ZADEVE

2. Ministrstvo bo v teku leta pripravilo še vrstvo drugih
strokovnih gradiv, ki se nanašajo na:

1. Priprava Programa izvajanja strategije Republike
Slovenije za vključevanje v Evropsko unijo v sodelovanju
z odgovornimi ministrstvi in vladnimi službami

-

Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje
Ekonomski odnosi v zdravstvu
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni
Spremljanje zdravstvenega stanja prebivalstva
Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni
Zdravstveni ukrepi ob naravnih in drugih nesrečah
Varstvo pred boleznimi odvisnosti
Varstvo prebivalstva pred škodljivimi vplivi okolja in ustreznost
živil
- Naloga Urada za zdravila
- Investicije
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2. Usklajevanje dejavnosti v zvezi s Programom izvajanja
strategije Republike Slovenije za vključevanje v Evropsko
unijo
3. Služba Vlade RS za evropske zadeve bo vsake tri mesece
pripravila poročilo o poteku izvajanja programa
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II. TRIMESEČJE

4. Predlog uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo

A. ZAKONODAJNI DEL

Sporazum o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Turčijo je v sklepni fazi uskladitve. V skladu s 60. členom zakona
o zunanjih zadevah je predvidena začasna uporaba sporazuma
in se bo začel uporabljati po podpisu predvidoma s 1. julijem 1998.

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE
I
1. Predlog zakona o uporabi znakovnega jezika gluhih (B)'

5. Pcedlog uredbe o podeljevanju koncesij za posamezne
naloge področja varstva potrošnikov
' r.otu.
6. Predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja
(A1, A3) '

Zakon bo priznal jezikovni jezik kot naravno sredstvo
komunikacije gluhih oseb. Uredil bo pravico do uporabe
znakovnega jezika, do tolmača za znakovni jezik in do dostopa
do informacij v tehnikah, prilagojenih gluhim osebam.

Predlog zakona je pripravljen in ureja postopke v zvezi s
privatizacijo državnega premoženja, vključno z bankami. Predlog
bo predložen vladi predvidoma januarja 1998.

2. Predlog zakona o starševstvu (B) *
7. Predlog zakona o privatizaciji državnega premoženja

Novi zakon o delovnih razmerjih predvideva, da bodo pravice iz
naslova materinstva in starševstva trajno urejene v posebnem
zakonu. Zato bo zakon o starševstvu na novo uredil vse pravice,
ki so bile do zdaj urejene v dveh zakonih: zakonu o delovnih
razmerjih in zakonu o družinskih prejemkih. Pri oblikovanju rešitev
starševskega zakona bodo upoštevane tudi spremembe, ki so
določene s spremembo obeh zakonov ob koncu leta 1997.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Predlog zakona o zavarovalništvu (A1, A3, A4) '

Zakon bo dopolnil in posodobil predpise o investicijskih družbah
ter bolje opredelil nadzor nad njimi, ki ga izvaja Agencija za trg
vrednostnih papirjev. Zakon bo predložen vladi in nato v
parlamentarni postopek predvidoma v drugem četrtletju 1998.

Razlog za sprejem zakona je uskladitev tega področja z določbami
smernic Evropske skupnosti, predvsem ukinitev diskriminacijskih
določil sedanjega zakona glede udeležbe tujcev pri izvajanju
zavarovalne dejavnosti na ozemlju države. Natančneje je treba
urediti tudi vprašanje nadzora zavarovalnic, pristojnosti
nadzornega organa za ugotavljanje ogroženosti zavarovalnic,
izvajanje poostrenega nadzora, urediti vprašanje izredne uprave,
ločenega opravljanja življenjskega in neživljenjskega zavarovanja,
oblike zastopanja oziroma posredovanja v zavarovalništvu in
pogoje za opravljanje teh poslov, natančneje določiti naloge
aktuarjev, določiti način in oblike vlaganja zavarovalnotehničnih
rezervacij.

2. Predlog zakona o varstvu konkurence (A1, A3, A4) '

2. Predlog zakona o deviznem poslovanju (A1, A3, A4) '

Veljavni zakon o varstvu konkurence je bil že ob sprejemu
vsebinsko, manj pa pravnotehnično usklajen z določili evropske
zakonodaje, vendar ne vsebuje procesnih določil in Uradu za
varstvo konkurence ne omogoča relevantnih preiskovalnih
pooblastil. Glede na potrebne popravke zakona v smislu lažje
uporabnosti ter bolj realističnega pristopa je smotrno oblikovati
nov zakon, v katerem bodo zajete redefinicije omejevanja
konkurence ter natančnejše opredelitve zlorabe prevladujočega
položaja, združevanja in prevzemov In nelojalne konkurence.

Z zakonom se celovito ureja področje deviznega poslovanja, ki je
zdaj urejeno z več zakoni, ter usklajuje z določili pridružitvenega
sporazuma z Evropsko unijo. Vlada je že obravnavala predlog
zakona za prvo branje in ga poslala v Državni zbor, kjer čaka na
prvo branje.

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o investicijskih skladih In družbah za upravljanje, redni
postopek '

3. Predlog zakona o bančništvu (A1, A3, A4) '
Namen zakona je urediti področje poslovanja bank in hranilnic v
smislu zaščite varčevalcev in stabilnosti bančnega oz. finančnega
trga ter prilagoditi načela poslovanja EU in mednarodnim
standardom, kar bo omogočilo nadaljnji razvoj obstoječih bank in
hranilnic. V predlogu zakona je v največji meri upoštevana tudi
sekundarna zakonodaja Evropske unije.

3. Predlog uredbe o uvedbi finančnih intervencij za
zagotavljanje primerne in uravnotežene ponudbe
kmetijskih pridelkov in živil na trgu
Hkrati z določitvijo proračuna sprejme Vlada Republike Slovenije
tudi program zagotavljanja primerne ponudbe osnovnih živil na
trgu, z uredbo pa se določi višina nadomestila za tiste vrste
pridelkov, za katere sprejema ukrepe kontrole cen in potrebna
sredstva za pokrivanje razlik ,v cenah z upoštevanjem tržne cene
proizvoda in cene, ki jo določi Vlada Republike Slovenijes sklepom.
Zakonska podlaga za uredbo je določba drugega odstavka 8.
člena Zakona o finančnih intervencijah v kmetijstvo, proizvodnjo
In ponudbo brane (Uradni list RS, št. 5/91) in 8. člen Zakona o
cenah (Uradni list RS, št. 1/91-1).
poročevalec, št. 22

4, Predlog zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(A4) '
Predlog zakona določa način izdaje nematerializiranih vrednostnih
papirjev, njihov prenos ter način vodenja centralnega registra pri
' klirinško depotni družbi.
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12. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Norveške
o ureditvi odnosov do Pariškega kluba (predlagatelj MZZ)

5. Podzakonski akti k zakonu o DDV
6. Podzakonski akti k zakonu o trošarinah

Uresničevanje "Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6, sprejet
na 22. seji dne 22. aprila 1993.

Na podlagi sprejetih zakonov bo treba pripraviti podzakonske
akte, ki jih bo deloma sprejela vlada, deloma pa minister, pristojen
za finance.
c«
!
7. Pobuda za sprejem amandmajev h konvenciji TIR

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO

Slovenija je sprejela konvencijo TIR 1975-Carinsko konvencijo o
mednarodnem prevozu blaga na podlagi karnetov TIR (Uradni
list RS-Mednarodne pogodbe, št. 9/92 z dne 17. julija 1992) ter
ustrezne anekse (npr. Uradni list RS-Mednarodne pogodbe, št.12/.
93 z dne 8. julija 1993). Določenega števila amandmajev Slovenija
še ni sprejela, čeprav jih izvaja, tako da bi bilo treba speljati tudi
postopek za njihov sprejem.

1. Predlog zakona o kmetijstvu (A1, A4) *
Zakon naj bi urejal: kaj je kmetijstvo; kaj so kmetijske dejavnosti;
kaj so dopolnilne dejavnosti na kmetiji; pridelavo hrane in podTage
za kakovostne norme ter biološko kmetijstvo; subjekte, ki te
dejavnosti izvajajo; organizacijo, naloge, delovanje in financiranje
strokovnih inštitucij na področju kmetijstva; vrste, oblike in načine
finančnih spodbud v kmetijstvu in pridelavi hrane; informacijski
sistem vključno z registrom kmetij.

8. Pobuda za proučitev in morebiten sprejem dodatnih
aneksov k Mednarodni konvenciji o poenostavitvi in
uskladitvi carinskih postopkov (Kioto konvencija)

2. Predlog zakona o preživninskem varstvu kmetov (A1,
A4) •

Slovenija je z aktom o nasledstvu nekaterih carinskih konvencij
(Uradni list RS-Mednarodne pogodbe, št. 15/92 z dne 13.
novembra 1992) notificirala tudi navedeno konvencijo iz leta 1973.
Določila predmetne konvencije so zajeta v precejšnji meri tudi v
veljavnem carinskem zakonu, treba pa bi bilo proučiti sprejete
anekse in po potrebi speljati postopek za njihov sprejem.

V veljavi je zakon iz leta 1979, ki ga je treba uskladiti z ustavo RS
in zakoni.
3. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o
zagotavljanju prireje, predelave in oskrbe z mlekom in
mlečnimi izdelki "

9. Predlog zakona o garanciji Republike Slovenije za
obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske
investicijske banke za projekt gradnje slovenskih
avtocest '
p
Najetje kredita pri EIB ^a gradnjo slovenskih avtocest je
opredeljeno v Programu dela DARS d.d. za leto 1998, ki ga je julija
1997 obravnaval in potrdil Državni zbor RS in je prav tako v
skladu z Nacionalnim programom RS za gradnjo avtocest.

Vsebina zakona je presežena, zato zakon ni več potreben.
4. Predlog uredbe o merilih za določanje trajne rodovitnosti
tal in onesnaženosti rastlin
te,q rC-jeo•Ctw»
«•' ' .
To je podzakonski predpis k zakonu o kmetijskih zemljiščih.
5. Predlog uredbe o podrobnejših merilih za presojo, ali
obdelovalec ravna kot dober gospodar

10. Predlog zakona o garanciji Republike Slovenije za
obveznosti iz pogodbe o najetju kredita EXIM banke Japonska, za projekt izgradnje slovenskih avtocest *

To je podzakonski predpis k zakonu o kmetijskih zemljiščih.

Najetje kredita pri EXIM banki - Japonska je opredeljeno v Programu dela DARS d.d. za leto 1997 in je v skladu z Nacionalnim
programom RS za gradnjo slovenskih avtocest.

6. Predlog uredbe o podrobnejših kriterijih za razvrščanje
kmetijskih zemljišč v območja z omejenimi možnostmi
za kmetijstvo

11. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Nizozemske o ureditvi odnosov do Pariškega kluba
(predlagatelj MZZ)

. To je podzakonski predpis k zakonu o kmetijskih zemljiščih.
7. Predlog uredbe o merilih za oprostitev ali zmanjšanje
plačila dela odškodnine zaradi spremembe namembnosti, ki se vplačuje v proračun Republike Slovenije

Uresničevanje" Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6 sprejet
na 22. seji 22. aprila 1993, in zaključnega poročila o pogajanjih, ki
ga je Vlada Republike Slovenije sprejela na svoji 16. februarja
1997.

To je podzakonski predpis k zakonu o kmetijskih zemljiščih.
...
>f'i-
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8. Predlog zakona o živinoreji (A1, A4) *

MINISTRSTVO ZA MALO GOSODARSTVO IN TURIZEM

Veljavni zakon je iz leta 1978, zato ga je treba uskladiti z ustavo.
Zakon je povezan z zakonom o zaščiti živali.

1. Zakon o pospeševanju razvoja malega gospodarstva
Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem je konec leta 1997
pripravilo izhodišča za izdelavo novega Zakona o pospeševanju
razvoja malega gospodarstva, ki bo nadomestil sedaj veljavni
Zakon o razvoju malega gospodarstva (Ur.l. RS, št. 18/91).
Izhodišča za izdelavo novega Zakona so pripravljena na podlagi
Strategije razvoja malega gospodarstva v Republiki Sloveniji,
programa lokalne organiziranosti malega gospodarstva in na
podlagi priporočil mednarodnih inštitucij (Evropska unija, OECD
in UNIDO).

9. Predlog zakona o prenehanju veljavnosti zakona o
prepovedi nomadske paše '
Veljavni zakon zaradi spremenjenih razmer na meji ni več
potreben, zato ga je treba ukiniti.
10. Predlog zakona o zdravilih za uporabo v veterinarski
medicini (A1, A4) '

2. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
gostinstvu (Ur.l. RS, št. 1/95)

V uporabi je jugoslovanski zakon, ki ga je treba uskladiti z ustavo
in mednarodnimi konvencijami.
11. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o gozdovih

V zakon bodo vnešene rešitve, ki bodo omogočile njegovo
učinkovitejše izvajanje in prispevale k večji urejenosti tega
področja in poenostavitvi pogojev za opravljanje gostinske
dejavnosti.

Nekatere določbe tega zakona so pomanjkljive, nekatere pa je
treba glede na novejšo zakonodajo in odločitve Ustavnega
sodišča spremeniti in dopolniti.

3. Uredba o pogojih in merilih za delitev sredstev za
spodbujanje razvoja turistične infrastrukture

12. Predlog uredbe o ekološkem kmetovanju v Sloveniji

Predlog zakona o pospeševanju turizma - druga obravnava v 31.
členu določa ureditev pogojev in meril, na podlagi katerih se lahko
delijo sredstva za spodbujanje investicij na turističnem področju.

Ekološka pridelava hrane je ena od možnosti pridobivanja dohodka
na kmetijah. Kmetijski obrati, ki imajo težje pogoje za kmetovanje,
niso in tudi v prihodnje ne bodo s konvencionalno pridelavo
konkurenčni na skupnem evropskem trgu.

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
1. Predlog zakona o javnih uslužbencih (A1, A4) *
Zakon, ki naj bi urejal status javnih uslužbencev v Republiki
Sloveniji, pomeni novo urejanje uslužbenskih razmerij. Trenutno
je v veljavi več zakonov, uredb vlade in pravilnikov kot tudi
precejšnje število kolektivnih pogodb, ki specifično za področje
urejajo status plače in dodatke, pravice po prenehanju funkcije
oziroma dela, napredovanje itn. delavcev v organih državne uprave
in delavcev, ki opravljajo javno službo v dejavnostih, katerih trajno
in nemoteno opravljanje mora zagotavljati država oziroma v okviru
svojih pristojnosti tudi lokalna skupnost. Ureditev navedenega
stanja terja pripravo zakona, ki naj bi enotno urejal navedeno
problematiko.

MINISTRSTVO ZA KULTURO
1. Predlog zakona o knjižnicah in drugih knjižnično
informacijskih organizacijah (A1, A4) "
Gre za sistemski zakon za področje knjižničarstva in knjižnično
informacijskih organizacij v Sloveniji, katerega namen je posodobiti
okvire te ključne informacijske dejavnosti in jo prilagoditi sodobnim
zahtevam in vključevanju v Evropo.
2. Predlog za spremembe in dopolnitve zakona o javnih
glasilih (skrajšani postopek - A4)"

2. Predlog zakona o Vladi RS in predlog zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstev '

Spremembe so potrebne zaradi harmonizacije z evropskimi
normami in direktivami.

Zakona je treba združiti v enoten zakon. Gre za sodobno določanje
vloge vlade kot vrha izvršilne oblasti kot tudi za razmerja vlade, ki
jih vzpostavlja z drugima vejama oblasti, in za razmerja, ki jih ima
vlada do ministrstev.

3. Predlog za spremembe in dopolnitve zakona o RTV
Slovenije (skrajšani postopek ■ A4)"
V okviru harmonizacije z evropskimi normami in direktivami

3. Predlog zakona o nezdružljivosti opravljanja javne
funkcije s pridobitno dejavnostjo in predlog zakona o
funkcionarjih v državnih organih '

4. Pobuda za pristop k parcialnemu sporazumu Sveta
Evrope Eurimages

Na pobudo Komisije Državnega zbora po zakonu o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo se je v letu
1996 začelo delo pri pripravi novega zakona, v marcu 1997 je bila
na Komisiji opravljena prva predstavitev problematike, ki naj bi jo
urejal novi zakon.

S tem se Slovenija včlani v sporazum o sofinanciranju evropske
filmske industrije.

poročevalec, št. 22
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potrebnih finančnih sredstev in načinov financiranja (dolgoročni
krediti).

Sedanji zakon vsebuje vrsto nejasnih pojmov, katerih ureditev je
nujna. Gre za določitev organizacijskih oblik gospodarskih in drugih
družb oziroma organizacij, za katere naj bi veljala nezdružljivost
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo; neurejena je
problematika nezdružljivosti funkcije s pridobitno dejavnostjo na
lokalni ravni; gre za določitev funkcij, na katere se zakon nanaša
itn.

3. Predlog uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode
zaradi naravnih nesreč
Na podlagi 97. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Ur. list RS, št. 64/94) bo pripravljena uredba o
metodologiji za ocenjevanje škode zaradi naravnih nesreč, ki bo
omogočala enotno ocenjevanje škode ob različnih naravnih
nesrečah.

4. Predlog zakona o orožju (A4) '
Nabavo, posest in nošenje orožja za civilne in pravne osebe
ureja Zakon o orožju (Uradni list SRS, št. 17/81 in Uradni list RS,
št. 44/90), ki je vsebinsko, nomotehnično in strokovno neustrezen.
Določbe zakona namreč ne sledijo družbenim spremembam
(različne vrste lastnine, vse več podjetij, ki se ukvarjajo s
prometom orožja in varovanjem premoženja, razvoj strelskega
športa itd.), tehničnemu razvoju orožja in motivom, zaradi katerih
želijo posamezniki nabaviti orožje. Zato naj bi novi zakon o orožju,
izhajajoč iz pomanjkljivosti obstoječega zakona ter ob upoštevanju
mednarodnih sporazumov, ki urejajo to področje, in pravne ureditve
v posameznih evropskih državah, na sodoben način pravno
normiral pogoje za nabavo, posest, nošenje in trgovino z orožjem
in strelivom.

4. Predlog sklepa o določitvi gospodarskih družb, zavodov
in drugih organizacij za opravljanje nalog zaščite in
reševanja
Vlada določi gospodarske družbe, zavode in druge organizacije,
ki ob naravnih in drugih velikih nesrečah opravljajo določene naloge
zaščite in reševanja, ki jih zaradi obsega ali drugih razlogov ne
morejo opravljati obstoječe reševalne službe.
5. Predlog uredbe o izdelavi načrtov zaščite in reševanja

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zasebnem varovanju in o obveznem organiziranju
službe varovanja (skrajšani postopek) "

Na podlagi 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi
nesrečami (Ur. list RS, št. 64/94) ter v skladu s smernicami EU bo
pripravljena uredba, s katero bo dopolnjena sedanja ureditev
vsebine in izdelave načrtov zaščite in reševanja ob naravnih in
drugih nesrečah.

Pri spremljanju in izvajanju zakona je bilo ugotovljeno, da nekatere
določbe zakona niso zaživele v celoti, nekatere pa so pomanjkljive
in nedorečene. S spremembo zakona želimo doseči jasno
opredelitev subjektov za izvajanje nadzora in pristojnosti subjektov,
ki opravljajo nadzor nad zasebnimi varnostnimi podjetji, odpravo
zakonske delitve fizičnega in tehničnega varovanja ter poenotenje
meril za pridobitev licence.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega
plana Republike Slovenije za področje varstva naravne
in kulturne dediščine ter energetske infrastrukture

6. Predlog uredb o določitvi mejnih prehodov Ormož in
Pince za mednarodni promet

Temeljni namen in cilj predlaganega odloka je določiti potrebne
spremembe in dopolnitve planskih aktov kot podlage za pripravo
in sprejetje izvedbenih načrtov za nove energetske objekte in
naravo ter zagotoviti novo zasnovo varovanja naravne in kulturne
dediščine kot strokovno in pravno podlago za izdelavo
podrobnejših načrtov in pripravo naložb.

Uredbi bosta pripravljeni na podlagi dogovorov s sosednjimi
državami. Čas za predložitev oz. sprejem uredb je odvisen od
uskladitve s hrvaškimi In madžarskimi organi.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

2. Spremembe in dopolnitve uredb o:

1. Priprava osnutka zakona o obrambi (A4) *
- mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih v zraku,
- mejnih in ciljnih imlsijskih snoveh v zraku,
- pravilnika o monitoringu onesnaženosti zraka.

Reorganizacija Slovenske vojske, njeno intenzivno mednarodno
sodelovanje, predvidena vključitev Republike Slovenije v Nato in
pa dosedanje negativne izkušnje pri uporabi veljavnega zakona
o obrambi, zlasti na področju delovnopravnega statusa pripadnikov
Slovenske vojske, terjajo pripravo osnutka novega zakona.

S spremembami in dopolnitvami uredb in pravilnika bo dosežena
uskladitev s predpisi evropske zakonodaje.

2. Spremembe in dopolnitve zakona o zagotavljanju
sredstev za realizacijo temeljnih razvojnih programov
obrambnih sil Republike Slovenije v letih 1994-2003 (Ur.
list RS št. 13/94) (skrajšani postopek A4) "

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona
o sodiščih (skrajšani postopek) *

Zaradi načrtovanega opremljanja, reorganizacije Slovenske vojske
in vključevanja Republike Slovenije v Nato ter s tem povezanih
nabav opreme in oborožitvenih sistemov, ki morajo izpolnjevati
standarde obrambnega sistema Nata, so potrebne spremembe
in dopolnitve zakona, zlasti v tistem delu, ki določa zagotavljanje
31. marec 1998

Odprava določenih pomanjkljivosti veljavne zakonodaje in
ustreznejša ureditev nekaterih institutov organizacijske
zakonodaje v razmerju do praktičnih potreb sodstva, zlasti
opredelitev določenih izrazov (sojenje, priprava za sojenje) ter s
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tem povezanih morebitnih sprememb pooblastil strokovnih
sodelavcev in sodnih referentov, revizija pristojnosti in sestave
personalnih svetov z vidika odločitev Ustavnega sodišča ter
posledično revizija pristojnosti predsednikov in predstojnikov
sodišč, podrobnejša ureditev določenih statusov itd.

S. Pobuda za sporazum med Vlado RS in Vlado Kraljevine
Švedske o zračnem prometu

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodniški službi (skrajšani postopek)'

6. Pobuda za sporazum med Vlado RS in Vlado Kraljevine
Norveške o zračnem prometu

Odprava določenih pomanjkljivosti veljavne zakonodaje in
ustreznejša ureditev nekaterih institutov sodniške zakonodaje v
razmerju do praktičnih potreb sodstva, zlasti revizija pogojev za
izvolitev sodnika, izdelava koncepta izobraževanja kandidatov
za sodnike in mladih sodnikov, v povezavi s tem pa tudi sodniškega
pripravništva, spremembe in dopolnitve postopka za izvolitev
oziroma imenovanje sodnika in pravnih sredstev v njegovem
okviru v zvezi z odločbami Ustavnega sodišča.

Standardni sporazum na področju zračnega prometa na podlagi
sklepa Vlade RS z dne 6.3.1992, 155. seja.

Standardni sporazum na področju zračnega prometa na podlagi
sklepa Vlade RS z dne 6.3.1992, 155. seja.

7. Ratifikacija Konvencije o označevanju razstreliv zaradi
odkrivanja preprečevanja terorističnih dejanj na krovu
letala v okviru dolžnosti članic ICAO
8. Pridobitev pooblastila za podpis avtentičnega kitajskega
besedila konvencije ICAO

3. Predlog zakona o prekrških (A1, A4) *
Gre za obsežen sistemski zakon, ki bo v celoti urejal materialno,
postopkovno in organizacijsko problematiko obravnavanja
prekrškov in gospodarskih prestopkov.

Razlog za pooblastilo: dolžnost članice ICAO.
9. Priprava poročila o korespondenčnih odobritvah, ki jih
pripravlja minister za promet in zveze kot član Stalne
komisije EUROCONTROL-a

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o delovnih in socialnih sodiščih (skrajšani postopek) *

Razlog za pripravo: sklep Vlade RS, ki nalaga ministru, da dvakrat
letno poroča o korespondenčnih odobritvah.

Spremembe tega zakona so potrebne zaradi uskladitve s
spremembami, ki se pripravljajo na delovnopravnem področju
(nova ureditev delovnih razmerij). Ob pripravi zakona bodo
proučene in ustrezno upoštevane ureditve v drugih pravnih
ureditvah.

10. Pobuda za sporazum o pomorskem prometu med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper
11. Pobuda za sporazum o uporabi koprskega pristanišča
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Madžarske

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Koncesijski akt o podelitvi koncesije za opravljanje
mobilne telefonije v analogni tehniki • NMT
.!l ■< I..'4
Zakonska podlaga - zakon o telekomunikacijah.

12. Pobuda za pogodbo med Vlado Republike Slovenije in
Luko Koper, d.d., o uporabi in upravljanju operativnih
obal in pripadajočih zemljišč v koprskem pristanišču

2. Koncesijski akt o podelitvi koncesije za opravljanje
storitev osebnega klica
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

Zakonska podlaga - zakon o telekomunikacijah.

1. Predlog zakona o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami

3. Ratifikacija sporazuma o zračnem prometu med Vlado
RS in Vlado Republike Francije

2. Predlog zakona o glasbenih šolah

Standardni sporazum na področju zračnega prometa na podlagi
sklepa Vlade RS z dne 6.3.1992, 155. seja.

3. Predlog zakona o maturi

4. Ratifikacija sporazuma med Vlado RS in Vlado Kraljevine
Danske o zračnem prometu

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1. Predlog zakona o zdravstveni inšpekciji (A1, A4) '

Standardni sporazum na področju zračnega prometa na podlagi
sklepa Vlade RS z dne 6.3.1992, 155. seja.
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2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o investicijah v javnih zdravstvenih zavodih, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija (B) *

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij skrajšani postopek

S spremembami in dopolnitvami bo obstoječi zakon usklajen z
določili zakona o javnih naročilih, predlagal bo podaljšanje
veljavnosti zakona glede na dejansko dinamiko izvajanja investicij
in opredelil dejanske vsebine investicij.

Postopek za sprejem zakona, s katerim se ustanovijo občine
oziroma spremenijo območja občin, se lahko začne po
opravljenem referendumu (25. člen ZPUODO).

MINISTRSTVO ZA ZNANOST IN TEHNOLOGIJO
1. Predlog zakona o organizaciji in financiranju na
področju znanosti in tehnologije *

B. TEMATSKI DEL

Nadomestni predlog zakona zaradi vzpostavitve novega sistema
organizacije in financiranja raziskovalne dejavnosti.

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE

2. Predlog sklepa o preoblikovanju Inštituta za ekonomska
raziskovanja v javni raziskovalni zavod

1. Analiza Resolucije o temeljih oblikovanja družinske
politike v Republiki Sloveniji

Preoblikovanje inštituta izhaja iz dejavnosti, ki jo inštitut opravlja.
S preoblikovanjem se bosta dokončno uredila status inštituta in
njegovo financiranje. Preoblikovanje inštituta je upoštevano tudi
pri pripravi proračuna za leto 1998.

V letu 1993 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel kot temeljni
dokument na področju družinske politike Resolucijo o temeljih
oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji.Ta je bila podlaga
za oblikovanje zakonskih rešitev in sprejemanje ukrepov na
različnih področjih. Po štirih letih je skrajni čas, da vlada presodi
uresničevanje resolucije, ugotovi dobre in slabe točke in na tej
podlagi predlaga nove ukrepe ali pa spremeni zapisane usmeritve
za naprej. Naloga je v tesni povezavi tudi s pripravo zakona o
starševstvu. Analizo naj bi obravnaval tudi Državni zbor.

3. Predlog sklepa o ustanovitvi Javnega raziskovalnega
zavoda - Geološki inštitut
Z reorganizacijo Inštituta za geologijo, geotehniko in geofiziko bo
z izločitvijo raziskovalne dejavnosti ustanovljen javni raziskovalni
zavod. S tem bo omogočeno nemoteno upravljanje raziskovalne
dejavnosti kakor tudi njeno financiranje. Ustanovitev inštituta je
upoštevana pri pripravi proračuna za leto 1998.

2. Poročilo o delu Inšpektorata Republike Slovenije za leto
1997
Zakon o inšpekciji dela določa v tretjem odstavku 5. člena, da
mora Vlada Republike Slovenije predložiti Državnemu zboru
Republike Slovenije poročilo o delu inšpekcije za delo najkasneje
do 30. junija tekočega koledarskega leta. Obravnava poročila je
uresničitev zakonske določbe zakona o inšpekciji dela.

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1. Protokol CCW - Konvencija o omejitvi ali prepovedi
uporabe določenih vrst konvencionalnega orožja (3. maj
1996)

3. Program izobraževanja brezposelnih oseb
Po uveljavitvi sprememb in dopolnitev zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti je predvidena priprava
programa izobraževanja odraslih brezposelnih oseb.

2. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju
v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado RS in
Vlado Portugalske republike
3. Predlog uredbe o ratifikaciji Programa sodelovanja v
kulturi, izobraževanju In znanosti med Vlado RS in Vlado
Države Izrael za obdobje 1997-2000.

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

4. Predlog zakona o Slovencih brez slovenskega državljanstva (Al) '

Analiza prikazuje ključno makroekonomsko gibanje 1995-1997,
oceno za leto 1998 in projekcijo za obdobje 1999-2002 in osnovne
usmeritve ekonomske politike. Dokument je ena od strokovnih
podlag za pripravo proračunskega memoranduma in državnega
proračuna in ga vsako leto obravnava in sprejema Vlada Republike
Slovenije.

1. Analiza gospodarskih gibanj v Sloveniji v letu 1998 s
projekcijo razvoja do leta 2002 (Pomladansko poročilo)

S tem zakonom se želi urediti pravni status Slovencev brez
slovenskega državljanstva, ki ga je Slovenija dolžna urediti v
skladu s 5. členom Ustave RS.
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2. Imenovanje komisije za nadzor nad subvencijami

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Gre za operacionalizacijo naloge, navedene v informaciji o uvedbi
začasnega nadzora nad subvencijami.

1. Četrtletna poročila Slovenskih železarn o poslovanju
Slovenske železarne so dolžne poročati Vladi RS o svojem
četrtletnem poslovanju na podlagi 2. člena Zakona o jamstvu RS
za kredite za trajna obratna sredstva SŽ (Uradni list RS, št. 55/92
in 50/97).

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Poročilo o udeležbi slovenske delegacije na letni
skupščini Medameriške razvojne banke

2. Potrditev letne bilance stanja in uspeha RŽS Idrija v
zapiranju za leto 1997

Obravnavata ga Vlada RS in Odbor Državnega zbora za
mednarodne odnose.

Vlada RS ima po Uredbi o preoblikovanju podjetja RŽS Idrija p.o.
(Uradni list RS, št. 32/95) vlogo skupščine in zato potrjuje letno
bilanco stanja in uspeha za leto 1997.

2. Poročilo o udeležbi slovenske delegacije na letni
skupščini Evropske banke za obnovo in razvoj
3. Potrditev letne bilance stanja in uspeha RSC Mežica v
zapiranju za leto 1997

Obravnavata ga Vlada RS in Odbor Državnega zbora za
mednarodne odnose

Vlada RS ima po Uredbi o preoblikovanju družbe RSC Mežica
d.o.o. (Uradni list RS, št. 32/95) vlogo skupščine in zato potrjuje
letno bilanco in izkaz uspeha za leto 1997.

3. Poročilo o udeležbi slovenske delegacije na rednem
spomladanskem zasedanju Interim in Development
Committee Mednarodne banke za obnovo in razvoj in
Mednarodnega denarnega sklada

4. Poročilo o porabi sredstev, pridobljenih iz naslova
kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju
podjetij

Obravnavata ga Vlada RS in Odbor Državnega zbora za
mednarodne odnose.
Namen poročila je pregled tekočega stanja sodelovanja s Svetovno
banko in Mednarodnim denarnim skladom.

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti pridobi na podlagi 7. člena
zakona o uporabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij za sanacijo
podjetij in gospodarstva, 13 % kupnin, ki jih prek javnega razpisa
porabi za kreditiranje in dokapitalizacijo podjetij. Na podlagi 11.
člena omenjenega zakona je ministrstvo dolžno poročati o višini
zbranih sredstev in o porabi sredstev Državnemu zboru.

4. Zaključno poročilo o pogajanjih z delegacijo Švicarske
konfederacije, za sklenitev mednarodnih pogodb za
ureditev odnosov iz naslova refinanciranih dolgov do
članic Pariškega kluba - Švicarska konfederacija
Uresničevanje" Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6, sprejet
na 22. seji 22. aprila 1993.

5. Poslovni načrt Slovenske razvojne družbe za leto 1999
Na podlagi Zakona o Slovenski razvojni družbi in programu
prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97) ter na podlagi
statuta Slovenske razvojne družbe, ki določata njene naloge ter
način in pogoje njenega delovanja, Vlada odloča o poslovnem
načrtu Slovenske razvojne družbe za leto 1999 in z vsebino
poslovnega načrta seznani Državni zbor.

5. Zaključno poročilo o pogajanjih z delegacijo Republike
Italije za sklenitev mednarodnih pogodb za ureditev
odnosov iz naslova refinanciranih dolgov do članic
Pariškega kluba - Republika Italija
Uresničevanje" Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6, sprejet
na 22. seji 22. aprila 1993.

MINISTRSTVO ZA KULTURO
1. Poročilo Ministrstva za kulturo za leto 1997
Gre za poročanje na podlagi zakona o proračunu, hkrati pa bo
poročilo vzporedni dokument k obravnavanju in sprejemanju
nacionalnega kulturnega programa.

6. Zaključno poročilo o pogajanjih z delegacijo Velike
Britanije, za sklenitev mednarodnih pogodb za ureditev
odnosov iz naslova refinanciranih dolgov do članic
Pariškega kluba • Velika Britanija
Uresničevanje" Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6, sprejet
na 22. seji 22. aprila 1993.

MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN
TURIZEM

7. Poročilo o dolgu Republike Slovenije na dan 31.3.1998

1. Zaključni račun Pospeševalnega centra za malo
gospodarstvo za leto 1997 in finančni načrt za leto 1998
V skladu z Odlokom o ustanovitvi PCMG je treba pridobiti soglasje
Vlade Republike Slovenije k zaključnemu računu in finančnemu
načrtu Centra.

8. Poročilo o jamstvih Republike Slovenije na dan 31.3.1998
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5. Nacionalni program sanacije plazov *

2. Seznanitev Vlade RS s projektom - Priročnik za delovanje
lokalnih in regionalnih centrov In uvedba standardov
svetovalne dejavnosti za malo gospodarstvo
Projekt se je pripravljal v sodelovanju z UNIDO - UNDP v okviru
PCMG. Vlada RS se seznani s projektom.

Zaradi obsežnosti erozijskih pojavov, t. j. razmakanja in plazenja
zemljin in trganja zemeljskih plazov v Sloveniji, je nujna državna
intervencija za odpravo posledic škode na državni in lokalni
infrastrukturi.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

1. Predlog sklepa o imenovanju Sveta za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami

1. Primerjalnopravna ureditev reševanja delovnopravnih in
socialnih sporov pred sodišči in organizacija teh sodišč
ter zunajsodnih načinov reševanja delovnih in socialnih
sporov

Vlada RS imenuje Svet na podlagi 94. člena Zakona o varstvu
pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. list RS, št. 64/94).

Strokovna podlaga pri pripravi zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o delovnih in socialnih sodiščih.

2. Poročilo o delu Inšpektorata RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami za leto 1997

2. Zaključek projekta informatizacije zemljiške knjige

Cilj obravnave omenjenega poročila je, da se Vlada RS seznani z
ugotovitvami inšpektorata na področju zaščite in reševanja ter
varstva pred požari v letu 1997 ter da sprejme priporočila in
sklepe za izboljšanje stanja priprav na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami.

3. Pobude za sklenitev dvostranskih pogodb med
Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino
- Pogodba o medsebojni pravni pomoči v civilnih in kazenskih
zadevah
- Pogodba o izročitvi
- Pogodba o medsebojnem izvrševanju sodnih odločb v
kazenskih zadevah

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Poročilo o jedrski in radiološki varnosti v letu 1997
Poročilo sodi med redne oblike poročanja vladi in Državnemu
zboru. Nadalje pa je poročilo tudi oblika obveščanja laične in
strokovne javnosti o stanju jedrske varnosti in varstva pred
sevanji, saj zgoščeno povzema opravljeno delo ter stanje na tem
občutljivem področju.

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Obravnava stališč za skupščino delničarjev Luke Koper,
d.d.

2. Poročilo o stanju okolja za leto 1996

2. Podelitev koncesije za opravljanje storitev mobilne
telefonije GSM

Poročilo o stanju okolja je pripravljeno v skladu s 75. členom
zakona o varstvu okolja in celovito prikazuje stanje okolja v
Sloveniji, temeljne okoljske probleme, posledice teh problemov in
prednostne naloge za reševanje le-teh.

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v novembru 1997, bo
vlada opravila izbiro koncesionarjev.
3. Obravnava poslovnega poročila Telekoma Slovenije za
leto 1997

3. Poročilo o poslovanju in rezultatih dela Stanovanjskega
sklada Republike Slovenije z zaključnim računom za leto
1997

4. Obravnava poslovnega poročila Pošte Slovenije za leto
1997

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 87. člena Stanovanjskega
zakona pristojna za izdajo soglasja k poslovnemu poročilu in
zaključnemu računu Stanovanjskega sklada Republike Slovenije.

5. Obravnava poslovnega poročila Poštne banke Slovenije
za leto 1997

4. Nacionalni program varstva okolja *

6. Izhodišča za zasedanje Evropske konference ministrov
za promet maja 1998 v Koebenhavnu

Nacionalni program varstva okolja (NPVO) se pripravlja na podlagi
47. člena zakona o varstvu okolja (ZVO). Nacionalni program
vsebuje cilje, usmeritve in strategijo varstva okolja za najmanj
10-letno obdobje in se usklajuje s programi na drugih področjih. V
skladu z 49. členom zakona o varstvu okolja sprejme" vlada
operativne programe za uresničevanje ciljev in nalog nacionalnega
programa.

Redna oblika srečanj evropskih ministrov za promet.
7. Pobuda za začetek pogajanj med Republiko Slovenijo
in Republiko Belorusijo za sklenitev sporazuma o
mednarodnem cestnem prometu
S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju
cestnega prometa med državama in v tranzitu čez svoji ozemlji.
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17. Obravnava zaključnega računa, finančnega plana za
naslednje leto In letnega načrta poslovanja Družbe za
državne ceste, d.o.o., Ljubljana

B. Pobuda za pripravo poročila o zaključku pogajanj med
Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo za sklenitev
sporazuma o cestnem prometu
*..
Predviden podpis sporazuma.

Zakonska podlaga: 14. člen akta o preoblikovanju Cestnega
inženiringa, podjetja za inženiring p.o. Ljubljana, v DDC d.o.o.
Vlada RS v vlogi skupščine družbe.

9. Pobuda za začetek pogajanj med Republiko Slovenijo
In Republiko Turčijo za sklenitev sporazuma o mednarodnem cestnem prometu

18. Obravnava zaključnega računa Družbe za avtoceste
Republike Slovenije, d.d., za leto 1997 in poslovnega
poročila za leto 1997

S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju
cestnega prometa med državama in v tranzitu čez svoji ozemlji.

Zakonska podlaga: 6. člen zakona o DARS.
10. Poročilo o zaključku pogajanj med Republiko Slovenijo
in Republiko Avstrijo o prevozu oseb v mednarodnem
, avtobusnem linijskem prometu

19. Obravnava plana razvoja in finančnega načrta Družbe
za avtoceste Republike Slovenije, d.d., za leto 1998

Predviden podpis sporazuma.

Zakonska podlaga: 6. člen zakona o DARS.

11. Izhodišča za pogajanje med Republiko Slovenijo In
Zvezno republiko Jugoslavijo za sklenitev sporazuma o
mednarodnem cestnem prevozu oseb in stvari

20. Obravnava poslovne politike Telekoma Slovenije, p.o.,
za leto 1998

S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju
cestnega prometa med državama in v tranzitu Čez svoji ozemlji.

Določitev osnovnih izhodišč poslovanja Telekoma Slovenije na
posameznih področjih (trženje, gradnja telekomunikacijskega
omrežja, obvladovanje kakovosti, človeški viri, organizacija,
informatika in ekonomika).

12. Pobuda za pripravo poročila o zaključku pogajanj med
Republiko Slovenijo in Ukrajino za sklenitev sporazuma
o mednarodnem cestnem prevozu

21. Obravnava Poslovnega načrta Pošte Slovenije, d.o.o.,
za leto 1998

Predviden podpis sporazuma.

Določitev ciljev in usmeritev na posameznih področjih (poštno
omrežje, storitve, človeški viri, ekonomika).

13. Izhodišča za peti krog pogajanj glede sporazuma o
občasnem avtobusnem prevozu potnikov
22. Obravnava temeljev poslovne politike Poštne banke
Slovenije, d.d., za leto 1998

Pogajanja so se že začela.

Določitev ciljev in usmeritev po posameznih področjih poslovanja
banke.

14. Poročilo o petem krogu pogajanj glede sporazuma o
občasnem avtobusnem prevozu potnikov
Pogajanja so se že začela.

23. Obravnava poslovnega poročila ter zaključnega računa
Telekoma Slovenije, p.o., za leto 1997

15. Obravnava poročila o izdvajanju sredstev in namenski
porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji

Vlada RS sprejme poslovno poročilo in zaključni račun kot
ustanoviteljica.
24. Obravnava letnega poročila Pošte Slovenije, d.o.o., za
leto 1997

Zakonska podlaga: 5. člen zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v RS.

Vlada RS sprejme letno poročilo in ugotavlja poslovni izid kot
skupščina družbe.

16. Obravnava poslovne politike Družbe za državne ceste,
d.o.o., Ljubljana

25. Obravnava letnega obračuna in poslovnega poročila
Poštne banke Slovenije, d.d., za leto 1997

Zakonska podlaga: 14. člen akta o preoblikovanju Cestnega
inženiringa, podjetja za inženiring p.o. Ljubljana, v DDC d.o.o.
Vlada RS v vlogi skupščine družbe.
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26. Izvajanje ukrepov, ki izhajajo iz programa ukrepov
prometne politike v Republiki Sloveniji z začetkom v
letu 1998

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
1. Predlog nacionalnega programa visokega šolstva v
Republiki Sloveniji

3. Predlog zakona o dopolnilnem pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (A3, A4) *
S predlaganim zakonom se bo nadomestilo štetje zavarovalne
dobe s povečanjem in priznavanjem pravice do pokojnine po
posebnih predpisih. Zavarovanje bi bilo obvezno za zavarovance
na delovnih mestih, kjer se po veljavni zakonodaji šteje zavarovalna
doba s povečanjem. Za te zavarovance bi premije plačeval
delodajalec, drugi zavarovanci pa bi se lahko kolektivno ali
posamično prostovoljno vključili v dopolnilno zavarovanje.
Omenjeno zavarovanje bi se financiralo po naložbenem načelu.

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

4. Predlog zakona o certifikatnem sistemu *

1. Izhodišča za pogovore za sklenitev Programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado
RS in Vlado Turčije za obdobje 1999-2002

Zakon bo na podlagi izdelane analize stanja in osnov za certifikatni
sistem in nomenklaturo poklicev uvedel certifikatni sistem.

2. Izhodišča za pogovore za sklenitev tretjega Programa
sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med
Vlado RS in Vlado Republike Madžarske za obdobje 19992002

5. Pobuda za podpis Evropskega zakonika socialne
varnosti
Svet Evrope šteje omenjeni zakonik kot enega svojih temeljnih
vsebinskih mednarodnopravnih dokumentov na področju socialne
varnosti. Z njim se določajo obseg in kakovost storitev ter
minimalna zajamčena višina socialnovarstvenih prejemkov na
posameznih področjih. Z vidika pravnega sistema Slovenije te
obveznosti niso povsem nove, saj že obstajajo v Konvenciji št.
102 Mednarodne organizacije dela o minimalnih normah socialne
varnosti, ki Slovenijo obvezujejo.

3. Izhodišča za pogovore za sklenitev drugega Programa
sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med
Vlado RS in Vlado Republike Italije za 1999-2002
4. Izhodišča za pogovore za sklenitev Programa sodelovanja v izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado
RS in Vlado Republike Argentine za 1999-2002

6. Pobuda za pristop h Konvenciji Mednarodne organizacije
dela št. 177 o delu na domu
Med fleksibilnimi oblikami opravljanja dela je zlasti v prihodnosti
mogoče predvideti razmah t.i. teledela, ki obsega tudi možnost
dela na domu. Zaradi varovanja pravic takšnih delavcev je primerno
sprejeti to mednarodnopravno obveznost, ki zagotavlja oziroma
obvezuje k ustrezni ravni njihove zaščite v domači zakonodaji
tudi v prihodnje.

III.TRIMESEČJE
A. ZAKONODAJNI DEL
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE

7. Pobuda za pristop h Konvenciji Mednarodne organizacije
dela št. 176 o varnosti in zdravju v rudnikih

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o sodelovanju delavcev pri upravljanju (skrajšani
postopek) '

Ne glede na zapiranje slovenskih rudnikov je pomembno zagotoviti
v tistih, ki bodo še obratovali, varstvo in zdravje v delovnem
procesu na ravni, ki omogoča varnost in zdravje rudarjev pri delu
in preprečevanje nesreč. Vsebina te konvencije je glede splošnih
institutov skladna s predlogom zakona o varstvu in zdravju pri
delu, ki je že v postopku v parlamentu, upoštevana pa je tudi pri
pripravah novega zakona o rudarstvu.

Spremembe oziroma določene dopolnitve zakona narekujejo
nekateri problemi veljavne ureditve pri izvajanju zakona o
gospodarskih družbah, potrebne uskladitve s predlogom novega
zakona o delovnih razmerjih in morebitno potrebne uskladitve s
pravom EU. Rok priprave je predlagan tudi zaradi usklajenosti
rešitve glede na predvideno dinamiko priprave zakona o javnih
uslužbencih, ki naj bi v segmentu javnega sektorja posegel tudi
na področje sodelovanja zaposlenih pri upravljanju.

8. Pobuda za pristop RS k Evropski konvenciji o pravnem
statusu otrok, rojenih zunaj zakonske zveze
Ratifikacija omenjene konvencije pomeni zmanjšanje razlik med
pravnim statusom otrok, rojenih zunaj zakonske zveze, ter otrok,
rojenih v zakonski zvezi. Veljavna zakonodaja s področja
družinskih razmerij že zagotavlja enake pravice, zato ratifikacija
konvencije pomeni le še prevzem mednarodnopravnih obveznosti.

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (skrajšani
postopek) '
Zakon bo v skladu z usmeritvami, prikazanimi v Beli knjigi o
reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, popravil in
dopolnil obstoječi oziroma veljavni sistem zavarovanja.
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Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o vojnih grobovih
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investicijske banke za projekt modernizacije slovenskih
železnic - hitri postopek "

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Predlog uredbe o začasni uporabi sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo In Izraelom

Najetje kredita Slovenskih železnic - Ljubljana pri EIB za
modernizacijo in posodobitev slovenskih železnic je nadaljevanje
financiranja EIB v infrastrukturne projekte po izteku finančnega
protokola iz aprila 1993.

Usklajevanje sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo
in Izraelom je v sklepni fazi. V skladu s 60. členom zakona o
zunanjih zadevah je predvidena začasna uporaba sporazuma.
2. Mednarodne pogodbe:

6. Predlog zakona o garanciji Republike Slovenije za
obveznosti iz pogodbe o najetju kredita EUROFIMA za
projekt slovenskih železnic ■ hitri postopek *

- Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih vprašanj z Bosno in
Hercegovino
Vlada je sprejela pobudo za sklenitev pogodbe, usklajujejo se
odprta vprašanja z Bosno in Hercegovino, nato bi bilo mogoče
sprožiti ustrezni postopek v Državnem zboru.

Predvideno najetje kredita za projekt modernizacije slovenskih
železnic (naRup potniških vlakov za primestni promet) je v skladu
s programom modernizacije slovenskih železnic odobrila Vlada
RS.

- Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih vprašanj z Republiko
Makedonijo
V stikih z makedonsko stranjo v okviru podkomisije za
premoženjska in dolžniško-upniška razmerja je bil predstavljen
slovenski predlog meddržavne pogodbe za ureditev premoženjskopravnih vprašanj. Predvidoma bo mogoče v prvem četrtletju
1998 dati vladi pobudo za sklenitev takšne pogodbe in jo kmalu
za tem tudi podpisati.

7. Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe,
sklenjene med Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko, za projekt gradnje slovenskih
avtocest
8. Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe,
sklenjene med Republiko Slovenijo in EXIM banko Japonska, za projekt gradnje slovenskih avtocest

- Pogodba o ureditvi premoženjskopravnih vprašanj z ZRJ
Ko bodo urejeni diplomatski odnosi med državama, bo možno
začeti priprave na sklenitev pogodbe.

9. Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe,
sklenjene med Republiko Slovenijo in Evropsko
investicijsko banko, za projekt modernizacije slovenskih
železnic

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Predpisi o obdavčitvi finančnih storitev, zavarovalniških
storitev, iger na srečo in prometa rabljenih motornih
vozil med fizičnimi osebami '

10. Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe,
sklenjene med Republiko Slovenijo in EUROFIMO, za
projekt slovenskih železnic (postopek za ratifikacijo
zakona predlaga MZZ)

Z uveljavitvijo DDV bo promet določenih izdelkov ostal zunaj kroga
DDV. Predlagati bo treba obdavčitev tega prometa zaradi izenačitve
obremenitve teh zavezancev z zavezanci za DDV.

11. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe med
Vlado Republike Slovenije In Vlado Republike Italije o
ureditvi odnosov do Pariškega kluba (predlagatelj MZZ)

2. Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona
o davku na promet nepremičnin (skrajšani postopek) *

Uresničevanje" Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6, sprejet
na 22. seji 22. aprila 1993.

Zaradi uveljavitve DDV je treba spremeniti zakon o davku na
promet nepremičnin zaradi izključitve tistih nepremičnin, ki bodo
vključene v DDV, In določiti primerno stopnjo davka.

12. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Švicarske konfederacije o ureditvi odnosov do Pariškega kluba (predlagatelj
MZZ)

3. Proračun Republike Slovenije za leto 1999
4. Predlog zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije '

Uresničevanje" Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6, sprejet
na 22. seji 22. aprila 1993,

Zakon o izvrševanju proračuna bo vseboval tista specifična
določila, ki bodo izhajala iz predloga državnega proračuna za leto
1999, predvsem določila, ki se nanašajo na možni obseg
zadolževanja, obseg izdanih jamstev itd.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO

S. Predlog zakona o garanciji Republike Slovenije za
obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske

1. Predlog zakona o sladkovodnem ribištvu (A1, A4) '
Zakon je iz leta 1976 in ga je treba uskladiti z ustavo.
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2. Predlog uredbe o pogojih prostega pristopa na javno
železniško infrastrukturo

2. Predlog zakona o morskem ribištvu (A1, A4) '
Zakon je iz leta 1976 in ga je treba uskladiti z ustavo.

Zakonska podlaga je zakon o železniškem prometu.

3. Predlog zakona o kmetijstvu (A4) '

3. Predlog uredbe o načinu obračunavanja uporabnine za
uporabo javne železniške infrastrukture

Gre za nadaljevanje zakonodajnega postopka.

Zakonska podlaga je zakon o železniškem prometu.
4. Predlog zakona o preživninskem varstvu kmetov (A4) *
4. Predlog uredbe o javnih gospodarskih službah

Gre za nadaljevanje zakonodajnega postopka.

Zakonska podlaga je zakon o železniškem prometu.
5. Predlog zakona o divjadi in lovstu
5. Predlog uredbe o reorganizaciji javnega podjetja
Slovenske železnice, d.d.

Vloženi so trije različni predlogi zakona, ki so jih vložili trije različni
poslanci. Kdaj bo kateri zakon obravnavan, nam ni znano.

Zakonska podlaga je zakon o železniškem prometu.
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

6. Predlog uredbe o koncesiji za vzdrževanje in razvoj
pristaniške infrastrukture in plovnih poti v koprskem
pristanišču

1. Predlog zakona o varnosti na javnih smučiščih (B) '
Temeljni razlogi za sprejem zakona so: dosedanji zakon iz leta
1977 je v mnogočem zastarel, nenatančen, nejasen in nepopoln.
Predvsem je treba opredeliti pojem smučišča, pravice in obveznosti
upravljavcev, uporabnikov pa tudi nadzornih inšpekcijskih organov.
Predpise je treba uskladiti tudi z mednarodnimi pravili FIS in drugimi
mednarodnimi akti. Glede na vse večje število nezgod na smučiščih
je treba jasno določiti pooblastila za ukrepanje rediteljske in
reševalne službe ter spremeniti sankcije za kršitve.

7. Predlog uredbe o določitvi pristanišč, namenjenih za
mednarodni promet
B. Koncesijski akt o podelitvi koncesije za opravljanje
telekomunikacijskih storitev satelitskih zvez
Zakonska podlaga - zakon o telekomunikacijah.
9. Pobuda za sporazum o pomorskem prometu med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Libanon

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Predlog uredbe o klasifikaciji voda medrepubliških
vodnih tokov, meddržavnih voda in voda obalnega morja

10. Sprememba Konvencije o standardih za usposabljanje,
izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje (STCW)

2. Predlog uredbe o emisijskih mejnih vrednostih
površinskih in podzemnih voda

Ratifikacija mednarodne konvencije.

3. Predpis o klasifikaciji voda po ekološki kakovosti
11. Konvencija o iskanju in reševanju (SAR), 1979

Nove uredbe in zadevne predpise je treba sprejeti zaradi
uskladitve s predpisi Evropske skupnosti.

Ratifikacija mednarodne konvencije.
12. Mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje,
izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje posadk na
ribiških ladjah, 1995

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Spremembe in dopolnitve sodnega reda

Ratifikacija.

Prilagoditev novemu zakonu o upravnem sporu in uskladitev z
zakonom o sprememba^ in dopolnitvah zakona o sodiščih in
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi,
odprava določenih pomanjkljivosti in ustreznejša ureditev nekaterih
institutov sodnega reda.

13. Mednarodna konvencija za varnost ribiških ladij,
Torremolinos 1977
Ratifikacija.
14. Pobuda za sporazum med Vlado RS in Vlado Republike
Ciper o rednem zračnem prometu

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Predlog uredbe o javni železniški infrastrukturi

Standardni sporazum na področju zračnega prometa na podlagi
sklepa Vlade RS z dne 6.3.1992, 155. seja.

Zakonska podlaga je zakon o železniškem prometu.
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15, Ratifikacija revidirane Mednarodne konvencije EUROCONTROL o sodelovanju za varnost zračne plovbe

2. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju "

Minister, pristojen za promet in zveze, |e 27. 6. 1997 podpisal
navedeno konvencijo. Če hoče Slovenija ostati še naprej članica
EUROCONTROL-a, mora revidirano konvencijo tudi ratificirati.

Ob izvajanju zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju so se pokazale določene pomanjkljivosti zakona
predvsem glede dolžnosti plačevanja zdravstvenih storitev za
nezavarovane osebe. Na področju obveznega zdravstvenega
zavarovanja je treba dopolniti opredelitev zavarovanih oseb,
uskladiti obseg pravic oziroma storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, izraziteje uvesti zavarovalniško načelo pri
določenih tveganjih, ponovno uzakoniti gotovinsko doplačilo za
določene storitve itd. Prav tako bo treba ustrezneje urediti
dogovarjanje partnerjev za določitev izhodišč za financiranje.

16. Pobuda za pogajanja o sporazumu o ambulantnih,
Iskalnih in reševalnih poletih z Avstrijo
Na predlog avstrijske strani je slovenska stran zavzela stališče,
da bo začela pogajanja takoj, ko bo avstrijska stran sporočila
svoje stališče do slovenskih predlogov sprememb osnutka, ki ga
je pripravila avstrijska stran.
\

3. Predlog zakon o varstvu pred ionizirnimi in neionizirnimi
sevanji (A 1, A4) *
17. Pobuda za pripravo sporazuma o harmonizaciji In
integraciji služb zračnega prometa

Zakon bo uredil del področja, ki ga ureja zakon o jedrski varnosti
in varstvu pred sevanji, ionizirnimi in neionizirnimi sevanji. S tem
zakonom bo urejeno področje, ki se nanaša na varstvo pred
neionizirnimi sevanji, kar do zdaj še ni bilo zakonsko urejeno.

Do slovenske pobude se avstrijska stran še ni dokončno
opredelila, rešitev je pogojena s Sporazumom CEATS.
18. Priprava izhodišč za 32. redno zasedanje Skupščine ICAO,
Montreal

4. Predlog zakona o zdravstveni negi
Z zakonom bo skladno z direktivami Evropske unije in ureditvijo
v nekaterih evropskih državah urejen poklic medicinske sestre,
določene naloge zdravstvene nege ter kategorije delavcev v
negovalnem timu, pričakovana raven znanja, pogoji za začetek
samostojnega dela, strokovni nadzor nad prakso, poklicno etiko
in obvezno dokumentacijo.

Načrtovana udeležba slovenske delegacije na 32. zasedanju
Skupščine ICAO.
19. Ratifikacija sprememb Konvencije Svetovne poštne
zveze v zvezi s konferenco pooblaščenih predstavnikov
v Seulu

5. Predlog zakona o duševnem zdravju (B) '
20. Ratifikacija sprememb Konvencije Svetovne telekomunikacijske zveze v zvezi s konferenco pooblaščenih
predstavnikov v Kjotu

Zakon bo uredil področje diagnosticiranja in zdravljenja duševnih
bolnikov; to področje do zdaj ni bilo sistemsko urejeno.

I ; li oni.' >
21. Pobuda za začetek pogajanj med Republiko Slovenijo
in Portugalsko za sklenitev sporazuma o mednarodnem
cestnem prometu

MINISTRSTVO ZA ZNANOST INTEHNOLOGIJO
1. Predlog uredbe o spremembah uredbe o pristojbinah in
cenah za storitve v postopku homologacije vozil

S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju
cestnega prometa med državama in v tranzitu čez svoji zemlji.

Gre za uskladitev stroškov, ki so določeni v uredbi z rastjo cen.

22. Pobuda za začetek pogajanj med Republiko Slovenijo
in Republiko Moldavijo za sklenitev sporazuma o
mednarodnem cestnem prometu

2. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o
stroških in pristojbinah za preskuse in odobritve tipov
meril ter overitve etalonov in meril

S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju
cestnega prometa med državama in v tranzitu čez svoji ozemlji.

Zaradi načrtovanih dopolnitev oziroma izdaj novih pravilnikov o
meroslovnih zahtevah za nekatera merila bo treba spremeniti
oziroma dopolniti tudi uredbo o stroških in pristojbinah za preskuse
in odobritve tipov meril ter overitve etalonov in meril.

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o lekarniški dejavnosti "

1. Konvencija o prepovedi uporabe, skladiščenja,
proizvodnje in prenosa protipehotnih min ter o njihovem
uničenju (Ottavva, 3. december 1997)

Zakon bo podrobneje obravnaval področje delovanja bolnišničnih
lekarn, področje stalnega strokovnega izpopolnjevanja in nadzor
v lekarniški dejavnosti.
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2. Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju
v kulturi, izobraževanju in znanosti med Vlado RS in
Vlado Republike Ciper (če bo podpisan)

108

31. marec 1998

2. Izračun primerne porabe na prebivalca in izračun
finančne izravnave občin za leto 1999

3. Predlog uredbe o ratifikaciji drugega Programa
sodelovanja v izobraževanju, kulturi In znanosti med
Vlado RS in Vlado Češke republike za obdobje 19982001

Navedena akta izhajata iz predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o financiranju občin, za katerega predvidevamo, da bo sprejet v prvi polovici leta 1998 in na novo ureja
financiranje občin ter roke za določitev pripadajoče finančne
izravnave.

4. Predlog uredbe o ratifikaciji Programa sodelovanja v
izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado RS in Vlado
Slovaške republike za obdobje 1998-2001
5. Predlog uredbe o ratifikaciji Programa sodelovanja v
izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado RS in Vlado
Arabske republike Egipt za obdobje 1998-2000

3. Poročilo o dolgu Republike Slovenije na dan 30.6.1998
4. Poročilo o jamstvih Republike Slovenije na dan 30.6.1998.

6. Predlog uredbe o ratifikaciji Programa sodelovanja v
izobraževanju, kulturi in znanosti med Vlado RS in Vlado
Portugalske republike za obdobje 1998-2001

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Poročilo o izvajanju operativnih planov aktivnosti
rudnikov rjavega premoga v zapiranju in plani za leto
1999 z oceno potrebnih sredstev

SLUŽBA VLADE RS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
1. Predlog zakona o mestnih občinah *

Na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za zaprtje rudnikov
rjavega premoga Zagorje, Senovo in Kanižarica (Ur.l. RS, št. 1/
95) poteka zapiranje po programih za obdobje 1995 do 2000,
sprejetih na Vladi RS.

Že ob pripravi zakona o lokalni samoupravi je bila sprejeta
usmeritev, naj ta zakon kot krovni zakon uredi vse tipe lokalnih
skupnosti, postavi temeljne pogoje za njihovo ustanovitev ter
omogoči oblikovanje prve in druge ravni lokalne samouprave.
Podrobnejšo ureditev posameznih tipov lokalnih skupnosti pa naj
bi opredelili posebni zakoni. Tako zakon o lokalni samoupravi
določa tudi pogoje za ustanovitev mestne občine, mestni občini
določa enake izvirne pristojnosti kot drugim občinam ter ji dodatno
nalaga naloge, ki se nanašajo na razvoj mesta, ki jih primeroma
tudi navaja. Zakon o mestnih občinah pa je treba sprejeti, da bi z
njim uresničili določbo drugega odstavka 141. člena Ustave RS,
po kateri mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom
določene pristojnosti, ki se nanašajo na razvoj mest.
i;

'tU:

2. Četrtletna poročila Slovenskih železarn o poslovanju
Slovenske železarne so dolžne poročati Vladi RS o svojem
četrtletnem poslovanju na podlagi 2. člena Zakona o jamstvu RS
za kredite za trajna obratna sredstva SŽ (Uradni list RS, št. 55/92
in 50/97).
3. Poročilo o delu nove družbe za izdelavo vlaknocementnih izdelkov v Salonitu Anhovo

'.i r

SLUŽBA VLADE RS ZA ZAKONODAJO

Poročilo se nanaša na izvajanje Zakona o prepovedi proizvodnje
in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list
RS, št. 56/96). Vlada RS skladno s 5. členom tega zakona
obravnava in sprejme poročilo o izvajanju programa prestrukturiranja azbestne proizvodnje v neazbestno

1. Spremembe zakona o gospodarskih družbah (skrajšani
postopek - A4) *

B. TEMATSKI DEL

4. Poročilo o delu komisije za upokojevanje pod posebnimi
pogoji

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE

Poročilo bo pripravljeno z namenom predstaviti uveljavitev Skladov
dela, problematiko pri njihovem delovanju in usmeritve za prihodnje.

Poročilo se nanaša na izvajanje Zakona o prepovedi proizvodnje
in prometa z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za
prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno (Uradni list
RS, št. 56/96), na podlagi katerega je bila imenovana komisija
Vlade RS za upokojevanje pod posebnimi pogoji. Vlada RS naj bi
obravnavala in sprejemala poročila o delu te komisije vsakih šest
mesecev.

MINISTRSTVO ZA FINANCE

5. Poročilo Uprave in revidirano poročilo o računovodskih
izkazih Slovenske razvojne družbe za leto 1997

1. Poročilo o uveljavitvi in delovanju Skladov dela

1. Zaključno poročilo o pogajanjih z delegacijo Kraljevine
Danske za sklenitev mednarodnih pogodb za ureditev
odnosov iz naslova refinanciranih dolgov do članic
Pariškega kluba - Kraljevina Danska

Na podlagi zakona o Slovenski razvojni družbi in programu
prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97) ter na podlagi
statuta Slovenske razvojne družbe, ki določata njene naloge ter
način in pogoje njenega delovanja, bo vlada obravnavala poročilo
uprave Slovenske razvojne družbe in revidirano poročilo o
računovodskih izkazih za leto 1997 ter z revidiranim letnim
poročilom o računovodskih izkazih Slovenske razvojne družbe
seznanila tudi Državni zbor.

Uresničevanje" Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93:6/2-6, sprejet
na 22. seji 22. aprila 1993.
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2. Poročilo z zasedanja Skupnega odbora za promet ES/
RS - pododbora za promet, telekomunikacije in TEN

6. Poročilo o izvajanju sanacijskega programa Splošne
plovbe Portorož d.o.o. in sprejem revidiranega poročila
o računovodskih izkazih poslovnega sistema Splošne
plovbe za leto 1997

Na podlagi 22. člena Sporazuma med RS in ES na področju
prometa se Skupni odbor sestaja vsaj enkrat letno.

Republika Slovenija kot večinski lastnik v skladu s sklepi Vlade
Republike Slovenije in v skladu s statutom Splošne plovbe, ki
opredeljuje Vlado Republike Slovenije kot skupščino Splošne
plovbe Portorož d.o.o., obravnava vsaj enkrat letno poročilo o
izvajanju sanacijskega programa Splošne plovbe ter enkrat letno
revidirano poročilo o računovodskih izkazih Splošne plovbe za
preteklo leto.

3. Obravnava poročila o izdvajanju sredstev in namenski
porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji
Zakonska podlaga: 5. člen zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v RS.

MINISTRSTVO ZA KULTURO
4. Izvajanje ukrepov iz programa ukrepov prometne politike
v Republiki Sloveniji z začetkom v letu 1998

1. Predlog nacionalnega kulturnega programa *
Po 7. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju
kulture (UL RS št.75/94) ga sprejme Državni zbor na predlog
Vlade RS; gre za temeljni državni usmeritveni dokument za
področje kulture.

MINISTRSTVO ZA ZNANOST INTEHNOLOGIJO
1. Pobuda za podpis novih memorandumov o soglasju za
sodelovanje Republike Slovenije v projektih evropskega
programa COST

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

2. Podpis sporazuma z Evropsko komisijo o pristopu k 5.
okvirnemu programu raziskav in razvoja

1. Načrt zaščite in reševanja ob jedrski nesreči in drugi
radiološki nevarnosti

3. Poročilo o poteku koordinacije harmonizacije tehničnih
predpisov

Vladi RS bo v sprejem predložen noveliran in ažuriran državni
načrt zaščite in reševanja ob morebitni jedrski nesreči v jedrski
elektrarni Krško ali drugi radiološki nevarnosti. Cilj noveliranja in
ažuriranja je izboljšanje obstoječega načrta zaradi učinkovitejšega
ukrepanja.

Urad RS za standardizacijo in meroslovje je bil določen za
nacionalnega koordinatorja na področju harmonizacije tehničnih
predpisov s sklepom Vlade RS, sprejetim na 25. seji dne
31.07.1997. Uradu je bilo z navedenim sklepom naloženo, da
dvakrat letno poroča o izvajanju harmonizacije tehničnih
predpisov.

msicts !ol. oi MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Nacionalna strategija in akcijski plan o biotski
raznovrstnosti
Nacionalna strategija in akcijski plan bosta določila prednostna
področja in dejavnosti, ki jih moramo izvajati v skladu z določili
Konvencije o biološki raznovrstnosti in Panevropske strategije o
biotski in krajinski raznovrstnosti. Na podlagi znanih podatkov in
ugotovljenih pomanjkljivosti kakor tudi s sodelovanjem vseh
sektorjev bodo začrtane poti za varstvo in ohranjanje biotske
raznovrstnosti in trajno rabo njenih sestavin.

IV. TRIMESEČJE
A. ZAKONODAJNI DEL
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE

2. Izhodišča za delo delegacije RS na 42. zasedanju
Generalne konference Mednarodne agencije za atomsko
energijo - MAAE

1. Predlog zakona o stavki (A1, A4) '
Zakon bo v skladu z Mednarodnim paktom o ekonomskih, socialnih
in kulturnih pravicah, ki zagotavlja ne le sindikalno svobodo, ampak
tudi pravico do stavke, določal stavko kot temeljno pravico
delavcev in njihovih združenj. Določil bo pravice in obveznosti
organizatorjev in udeležencev stavke ter varstvo njihovih socialnih
pravic med stavko. Določal bo tudi obveznosti delodajalcev v
zvezi s stavko. Zakon bo nadomestil še vedno veljavni zakon o
stavki iz leta 1991, ker se v skladu s 4. členom ustavnega zakona
za izvedboTemeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) še smiselno
uporablja.

Redno zasedanje Generalne konference MAAE bo v septembru
1998.

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Izhodišča za zasedanje Skupnega odbora za promet ES/
RS - pododbora za promet, telekomunikacije in TEN
Na podlagi 22. člena Sporazuma med RS in ES na področju
prometa se Skupni odbor sestaja vsaj enkrat letno.
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zagotoviti na področju izvoza in uvoza blaga in tehnologij, ki se
lahko uporabljajo v civilne in vojaško namene in so tudi predmet
mednarodnega kontrolnega režima, kontrolne mehanizme.
Ureditev kontrole bo morala biti tudi skladna z ureditvijo v EU na
tem področju.

2. Predlog zakona o invalidnini *
Zakon bo nadomestil zakon o družbenem varstvu telesnih in
duševno prizadetih oseb. Nadomestilo za invalidnost bo zamenjal
z invalidnino in jo postavil na drugačne osnove. Ob tem bi bilo
treba razmisliti o pripravi "krovnega" zakona o invalidih, ki bi
razrešil tudi druga odprta vprašanja na področju invalidskega
varstva.

2. Predlog zakona o ureditvi in nadzoru subvencij (A4) "
Področje subvencij sistemsko ni urejeno, zato je treba v okviru
zakona določiti tudi organ, pristojen za nadzor in spremljanje
dodeljevanja državnih subvencij. Pri oblikovanju osnutka tega
sistemskega predpisa je sklenjen predhodni dogovor z
organizacijo Deutsche Stiftung, program pa je kot mikroprojekt
uvrščen v program PHARE harmonizacije zakonodaje. Pri pripravi
bodo upoštevane izkušnje iz začasnega nadzora.

3. Predlog zakona o pokojninskih varčevalnih skladih (A4)*
S predlaganim zakonom bi se uredili pogoji za ustanavljanje in
delovanje pokojninskih skladov, ki bi pomenili drugi, obvezni steber
pokojninskega zavarovanja. Zakon bo hkrati uredil tudi varstvo
naložb in drugih interesov zavarovancev, državne ali druge
garancije, obračunavanje, plačevanje in izterjavo prispevkov,
plačljivih v ta steber zavarovanja, ter način odmere in nakazovanja
pravic, ki jih bodo zavarovanci iz njega prejemali.

3. Predlog zakona o zastopanju in skupnih nastopih
delničarjev
Državni zbor je ob sprejemu zakona o prevzemih naložil vladi, da
pripravi poseben zakon, s katerim naj bi opredelili možnosti
zaposlenih, da oblikujejo družbe pooblaščenke in se združujejo v
druge oblike povezav med delničarji. Priprave na oblikovanje
takšnega zakona se bodo predvidoma končale v drugi polovici
leta 1998 in bo zakon lahko predložen v prvo obravnavo v tretjem
ali četrtem četrtletju 1990.

4. Pobuda za pristop RS h Konvenciji Mednarodne
organizacije dela št. 168 o spodbujanju zaposlovanja in
varstva v primeru brezposelnosti
Ratifikacija omenjene konvencije pomeni odziv Slovenije na problem brezposelnosti in nepopolne zaposlenosti, ki je prisoten v
Sloveniji in drugje v svetu. Državnemu zboru je že predložen
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, kar
omogoča tudi prevzem te mednarodne obveznosti.

4. Predlog uredbe o kombinirani nomenklaturi carinske
tarife s carinsko tarifo - prečiščeno besedilo
V skladu s tretjim odstavkom 9. člena in drugim odstavkom 12.
člena zakona o carinski tarifi vlada letno objavi prečiščeno
besedilo kombinirane nomenklature carinske tarife s carinsko
tarifo, ki zajema med letom opravljene spremembe kombinirane
nomenklature ter v kateri so upoštevane tudi spremembe
kombinirane nomenklature EU in obveznijsti znižanja carinskih
stopenj po veljavnih mednarodnih pogodbah (V/TO).
Mt.notafcV
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5. Predlog uredbe o določitvi uporabe znižane carinske
stopnje in stopnje prosto

5. Pobuda za pristop h Konvenciji Mednarodne organizacije
dela št. 154 o spodbujanju kolektivnega pogajanja
Konvencija se nanaša na spodbujanje prostovoljnega kolektivnega
pogajanja v vseh gospodarskih panogah, pa tudi v javnih službah,
kjer se lahko z nacionalnimi predpisi določijo posebni načini njene
uporabe. Obseg, v katerem se jamstva po tej konvenciji uporabljajo
tudi za oborožene sile in za policijo, se lahko določi z notranjo
zakonodajo. Ker je predlog zakona o kolektivnih pogodbah v
primerjavi z veljavno ureditvijo, po kateri so le-te še obvezne, že
v parlamentu v drugem branju, je mogoče začeti tudi s postopkom
ratifikacije omenjene konvencije.

Na podlagi tretjega odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi
lahko Vlada v skladu s sprejetimi merili za blago, ki je v carinski
tarifi poleg carinske stopnje označeno z opombo (1), določi
uporabo nižjih carinskih stopenj od stopenj, določenih v carinski
tarifi, ali stopnjo »prosto«.

6. Predlog za ratifikacijo Sporazuma o socialni varnosti
med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo
7. Predlog za ratifikacijo Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Kraljevino Nizozemsko o socialni varnosti

6. Predlog uredbe o določitvi carinskih kontingentov pri
uvozu blaga v letu 1999

8. Predlog za ratifikacijo Sporazuma med Republiko
Slovenijo in Združenim kraljestvom o sociali varnosti
9. Predlog za ratifikacijo Sporazuma o socialni varnosti
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kanade ter
Sporazuma o socialni varnosti med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Ouebeca

Za uvoz blaga, ki se v Sloveniji ne proizvaja ali se ne proizvaja v
zadostni količini, lahko vlada na podlagi pooblastila iz četrtega
odstavka 5. člena zakona o carinski tarifi ter v skladu s sprejetimi
merili, določi letne carinske kontingente, za katere se uporablja
znižana carinska stopnja ali stopnja »prosto«.

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ

7. Predlog uredbe o določitvi obsega kontingentov za uvoz
blaga v letu 1999

1. Predlog zakona o kontroli izvoza in uvoza blaga in
tehnologij *

Na podlagi četrtega odstavka 8. člena zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju vlada določi obseg kontingentov za blago,
ki je na režimu kontingenta. Režim kontingenta je instrument
zaščite domače proizvodnje. V skladu s pravili WTO lahko RS

Slovenija mora kot kandidatka za polnopravno članstvo v EU
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3. Priprava podzakonskih aktov k zakonu o carinski službi

omejuje uvoz blaga z določitvijo kontingentov le za tekstil in
tekstilne izdelke, pri čemer mora postopoma ukinjati kontingente
za posamezne izdelke.

V zvezi s pripravo novega zakona o carinski službi je treba
pripraviti tudi nove podzakonske akte.

8. Predlog uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 1999
po Splošnem sporazumu o carinah in trgovini

4. Predlog zakona o investicijskih skladih in družbah za
upravljanje (A3) *

S pristopom k Splošnemu sporazumu o carinah in trgovini (GATT)
je RS prevzela obveznost, da pri uvozu blaga zagotovi tudi
zajamčen dostop na trg za kmetijske izdelke, ki so navedeni v
posebni listi, ki je sestavni del protokola o pristopu RS h GATT. V
skladu s to obveznostjo mora RS za navedene izdelke omogočiti
uvoz po nižjih carinskih stopnjah, in sicer v okviru določenih
carinskih kvot.

Konkretni dogodki na kapitalskem trgu so pokazali, da obstoječa
zakonodaja ne ureja zadovoljivo poslovanja investicijskih skladov
in družb za upravljanje, predvsem z vidika varstva investitorjev.
Sprememba zakona bo tudi sledila podpisu evropskega
pridružitvenega sporazuma, v katerem se je RS zavezala
postopno usklajevati svojo zakonodajo zakonodaji EU ter postopno
odpirati svoj trg tujcem.

9. Predlog uredbe o izvajanju (začasni uporabi)
5. Predlog uredbe o pogojih za trajno prirejanje klasičnih
iger na srečo

Začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s trgovino
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropsko skupnostjo,
Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko skupnostjo
za jedrsko energijo na drugi strani Srednjeevropskega sporazuma
o prosti trgovini (CEFTA) ter dodatnih protokolov št. 4 in 5 k
Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, Sporazuma med
državami EFTE in Republiko Slovenijo, Sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo,
Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Latvijo, Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in
Republiko Litvo, Sporazuma o prosti trgovini med Republiko
Slovenijo in Republiko Estonijo, Sporazuma o prosti trgovini med
Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo, Sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.

Na podlagi 38. člena zakona o igrah na srečo je treba pripraviti
uredbo, s katero se prirediteljem za trajno prirejanje klasičnih iger
na srečo določijo pogoji za to prirejanje, predvsem glede tehnične,
prostorske in kadrovske opremljenosti ter drugi pogoji, ki morajo
biti izpolnjeni za opravljanje te dejavnosti.
6. Predlog odredbe o pogojih sklepanja poslov življenjskega zavarovanja
Na podlagi 35. člena predloga zakona o deviznem poslovanju
smejo rezidenti sklepati posle življenjskega zavarovanja z
zavarovalnicami, ki so nerezidenti, samo v skladu s predpisi, ki
urejajo zavarovalništvo, in pod pogoji, ki jih predpiše minister za
finance. Odredba o pogojih sklepanja poslov življenjskega
zavarovanja bo tako predpisala pogoje, pod katerimi smejo
rezidenti sklepati posle življenjskega zavarovanja z zavarovalnicami, ki so nerezidenti.

Navedeni sporazumi so že podpisani in nekateri izmed njih so
tudi ratificirani, preostali pa se v skladu s četrtim odstavkom 60.
člena zakona o zunanjih zadevah uporabljajo začasno na podlagi
uredb, ki jih sprejme vlada. Tudi če so sporazumi ratificirani, je
treba izdati uredbe, v katerih bodo določene carinske stopnje za
posamezno blago, ki se bodo v skladu z določili sporazumov
uporabljale pri uvozu blaga v Slovenijo v letu 1999.

7. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Velike Britanije o
ureditvi odnosov do Pariškega kluba (predlagatelj MZZ)

10. Izdajanje soglasij po zakonu o prevzemih
Zakon o prevzemih predvideva primere, ko je za nameravani
prevzem potrebno dovoljenje vlade. Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj pripravlja predloge za Vlado in vodi evidenco
izdanih dovoljenj.

Uresničevanje" Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6, sprejet
na 22. seji 22. aprila 1993.
8. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne pogodbe med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o
ureditvi odnosov do Pariškega kluba (predlagatelj MZZ)

MINISTRSTVO ZA FINANCE
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o davčnem postopku (A3) *

Uresničevanje" Strategije urejanja odnosov s tujimi upniki - Pariški
klub; sklep Vlade Republike Slovenije št. 430-03/93-6/2-6, sprejet
na 22. seji 22. aprila 1993.

Zaradi uveljavitve DDV in trošarin in drugih spremljajočih zakonov
bo treba uskladiti določbe zakona o davčnem postopku.

9. Predlog zakona o posojilu med Republiko Slovenijo in
Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje
projekta pokojninske reforme

2. Spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov k
carinskemu zakonu
Glede na predvidene spremembe in dopolnitve carinskega
zakona, ki naj bi bile sprejete najpozneje do novembra 1998, bo
treba pripraviti tudi dopolnitve večine podzakonskih aktov.

poročevalec, št. 22

10. Predlog zakona o posojilu med Republiko Slovenijo in
Mednarodno banko za obnovo in razvoj za financiranje
projekta stanovanjske zgradnje
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9. Predlog zakona o varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom *

11. Predlog zakona o izvedenih finančnih Instrumentih
Konkretni dogodki na kapitalskem trgu so pokazali na nujnost
vzpostavitve pravnega okvira za organizacijo trga izvedenih
finančnih instrumentov in določitev tega trga. Namen zakona je
na pravnosistemski način določiti načela varnega in transparentnega trga z namenom zaščite integritete finančnega trga in
varstva investitorjev.

Gre za nadaljevanje zakonodajnega postopka.

MINISTRSTVO ZA KULTURO
1. Predlog zakona o rabi slovenščine kot uradnega jezika "
Namen je natančneje opredeliti rabo slovenščine kot osrednje
prvine samobitnosti in s tem dati del podlag za zaščito kulturne
samobitnosti v okviru vključevanja v Evropo.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
1. Predlog zakona o semenskem materialu (Al, A4) '
Veljavni zakon je iz leta 1973 in ureja seme in sadike kmetijskih
rastlin in gozdnega drevja. Nov zakon je potreben, ker stari nI
usklajen z ustavo, strokovnimi dognanji, predpisi in drugimi
pravnimi akti Evropske unije in mednarodnimi konvencijami.

2. Predlog zakona o federalnem zbirnem centru *

2. Predlog zakona o obrambi pred točo (A1) *
Veljavni zakon je iz leta 1979, zato ga je treba uskladiti z ustavo.

. .i 0|n;ifjlia o:!
MINISTRSTVO ZA MALO GOSPODARSTVO IN
TURIZEM

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varstvu rastlin (skrajšani postopek) '

1. Uredba o spremembi in dopolnitvi uredbe o ustanovitvi
javnega gospodarskega zavoda »Center za promocijo
turizma Slovenije« (Ur.l. RS, št. 21/95 in 52/97)

Namen zakona je urediti premoženjskopravna razmerja v zvezi
z nekoč nacionaliziranimi umetninami.

Zakon o pospeševanju turizma predvideva spremembe glede
ustanoviteljev in upravljanja Centra za promocijo turizma v
Sloveniji, kar zahteva spremembo obstoječe zakonodaje.

Veljavni zakon je treba uskladiti z direktivami EU na fitosanitarnem
področju, na področju registracije, prometa in uporabe
fitofarmacevtskih sredstev in na področju ostankov
fitofarmacevtskih sredstev v rastlinah ter z vsebino Mednarodne
konvencije o varstvu rastlin (FAO/IPPC) in Sporazuma o sanitarnih
in fitosanitarnih ukrepih (VVTO/SPS).

MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
ŠrtliffKja :fji IS
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o volitvah v Državni zbor in predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o evidenci volilne
pravice (A3) "

4. Predlog zakona o živinoreji (A 1, A4) *
Gre za nadaljevanje zakonodajnega postopka.

Ob zadnjih volitvah v Državni zbor so se pokazale določene
pomanjkljivosti zakona, gre predvsem za sistem delitve mandatov
na ravni države. Delitev mandatov na podlagi ostankov glasov
učinkuje tako, da se mandati ne razdelijo med istoimenske liste
sorazmerno deležu glasov, kar pomeni, da imajo glasovi volivcev
različno težo pri ugotavljanju volilnega izida, kar je v nasprotju z
načelom enakosti volilne pravice. Posebno pozornost je treba
nameniti ustreznosti rokov za ugotavljanje volilnega izida, gre
predvsem za problematiko sodelovanja slovenskih državljanov izseljencev na volitvah.

5. Predlog zakona o sladkovodnem ribištvu *
Gre za nadaljevanje zakonodajnega postopka.
6. Predlog zakona o morskem ribištvu "
Gre za nadaljevanje zakonodajnega postopka.
7. Predlog zakona o varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom (A4) *

2. Predlog zakona o določitvi volilnih enot za volitve
poslancev v Državni zbor (A3) '

Zakon o gozdovih predvideva, da se varovalni gozdovi in gozdovi
s posebnim namenom določijo z zakonom, kar naj bi bilo storjeno
s predlaganim zakonom.

Uskladiti je treba teritorialno organiziranost volilnih enot z upravno
organiziranostjo države.

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o gozdovih (skrajšani postopek) *

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o poslancih (A3) '

Gre za nadaljevanje zakonodajnega postopka.

31. marec 1998

Zakon o Ustavnem sodišču je v 84. členu razveljavil 8. člen Zakona
o poslancih, v 69. členu pa določil, da proti odločitvi Državnega
zbora o potrditvi poslanskih mandatov lahko vloži pritožbo na
Ustavno sodišče tisti, ki je v skladu z Zakonom o volitvah v
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registracije in izdajanje dovoljenj za uporabo gensko spremenjenih
organizmov in izdelkov in nadzor nad uporabo biotehnologije
(tehnologij) in naravnih genetskih virov.

Državni zbor vložil pritožbo zoper določitev volilne komisije, ki
lahko vpliva na potrditev poslanskih mandatov. Zato ostane
neurejeno pravno varstvo tistih, ki jim je volilna komisija potrdila
mandate, jih pa ni potrdil Državni zbor. Bivši 8. člen Zakona o
poslancih je urejal ravno takšne primere.

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o volitvah predsednika republike (A3) *

1. Predlog zakona o notariatu *
Spremembe tega zakona so potrebne zaradi uskladitve s
spremembami, ki se pripravljajo na področju pristojnosti sodišč v
smislu njihove razbremenitve glede določenih zadev,' ki ne sodijo
v sojenje in za katere ni potrebno, da jih obravnavajo ali rešujejo
sodišča.

Ne glede na odločitev ali bo potrebno v posebnem zakonu urediti
status predsednika države nasploh, je treba urediti, kateri organ
je tisti, ki verificira mandat predsednika države. Treba je tudi urediti
drugačno sodno varstvo potrjevanja mandata predsednika
republike, ki mora biti drugačno kot sodno varstvo pri potrjevanju
mandata poslancev, zlasti, če bo za predsedniške volitve urejeno
kot primernejše takojšnje sodno varstvo na Ustavnem sodišču.

2. Predlog zakona o dedovanju (A1) *
Posodobitev ureditve dedovanja v Republiki Sloveniji.

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o gasilstvu (Ur. list RS, št. 71/93) (skrajšani postopek B)"

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE
1. Predlog zakona o temeljnih materialnopravnih in drugih
obligacijskih razmerjih v letalstvu (A 1, A4) *

Spremembe in dopolnitve zakona so potrebne predvsem zaradi
njegove uskladitve z novim zakonom o društvih.

Vsebina zakona je povezana z vsebino, ki jo ureja Zakon o
letalstvu, vendar je potrebna njegova ureditev v posebnem zakonu.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
2. Predlog uredbe, ki določa pogoje, ki morajo biti
izpolnjeni, če ministrstvo, pristojno za obrambo,
ministrstvo, pristojno za carino, ali ministrstvo, pristojno
za notranje zadeve, zahteva, da zrakoplov pristane zaradi
pregleda in postopkov v takih primerih

1. Predlog zakona o slovenski stanovanjski hranilnici
Trije poslanci Državnega zbora so predlagali sprejem Zakona o
slovenski stanovanjski hranilnici. Vlada RS ne bo predlagateljica
zakona, bo pa sodelovala pri njegovi pripravi.

3. Predlog uredbe s katero Vlada RS predpiše postopek za
izvedbo prepovedi izvajalca letališke službe glede
preprečitve odhoda zrakoplovu, do plačila stroškov, ki
mu jih mora plačati v zvezi z njegovimi opravljenimi
storitvami in uporabo infrastrukture

2. Predlog zakona o jedrski varnosti in varstvu pred sevanji
z osnutkom zakona
Z novim zakonom bo nadomeščen veljavni zakon iz 1.1984.
Obravnavo in sprejem tega zakona smo predvideli že v letu 1997,
vendar želimo v določbe novega zakona vključiti tudi zahteve
mednarodnih dokumentov, sprejetih v okviru Mednarodne
agencije za atomsko energijo - MAAE, predvsem določbe
Konvencije o jedrski varnosti, ki je začela veljati za Slovenijo
februarja 1997;

4. Predlog uredbe Vlade
Na predlog ministra, pristojnega za promet, s katerim se predpiše
sestavo, vodenje, naloge in pristojnosti upravnega sveta letališča
ter sestavo, vodenje, naloge in pristojnosti sveta uporabnikov

3. Predlog za izdajo zakona o odgovornosti za jedrsko
škodo z osnutkom zakona

5. Predlog uredbe o varovanju civilnega zračnega prometa
pred dejanji nezakonitega vmešavanja

Z novim zakonom bo nadomeščen sedaj veljavni zakon iz 1.1980.
Vključeval bo najnovejše predloge, ki so zajeti v Protokolu o
spremembi Dunajske konvencije o odgovornosti za jedrsko škodo
in Konvencije o dodatni kompenzaciji za jedrsko škodo.

Vlade izda na usklajen predlog ministra, pristojnega za promet in
zveze in ministra, pristojnega za notranje zadeve, predpise o
varovanju, s katerimi določi: naloge in pristojnosti medresorske
komisije za varovanje in letališke komisije za varovanje, osnovne
in posebne varnostne preglede ter ukrepe ob povečanih grožnjah,
obvezne vsebine letalskih varnostnih programov in načrtov za
postopke v sili, in način nadzora nad njihovim izvajanjem ter naloge
posameznih organov in organizacij.

4. Predlog zakona o gensko spremenjenih organizmih
Trenutno v Sloveniji ne razpolagamo z zakonodajo, ki bi enovito
urejala področje genske tehnologije in s tem omogočala nadzor
nad uporabo gensko spremenjenih organizmov in izdelkov. Zato
je treba to področje zakonsko urediti tako, da se maksimizira
varnost in minimizirajo tveganja. Predvsem je treba urediti sistem
bio-monitoringa in standardov kakovosti okolja, postopek
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6. Predlog uredbe, ki določa način izdaje enotnega
dovoljenja za gibanje in muditev na območjih mejnega
prehoda ter razloge za zavrnitev izdaje ali odvzem
dovoljenja
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16. Sporazum med Vlado RS in Vlado Indije o zračnem
prometu

7. Predlog uredbe, ki predpisuje na katerih letališčih se
ustanove letališke komisije za olajšave v zračnem
prevozu, njihove naloge, ukrepe in sestavo ter ukrepe,
način In postopke za olajšave v Javnem zračnem prevozu
in poenostavitev formalnosti

Standardni sporazum na področju zračnega prometa na podlagi
sklepa Vlade RS z dne 6.3.1992,155. seja.
17. Ratifikacija CEATS sporazuma

8. Predlog uredbe s katero se določijo pogoji In način
iskanja In reševanja zrakoplova ter navodila, ki Jih Je
treba sprejeti, ko je zrakoplov pogrešan ali le v nevarnosti
ali le prišlo do nesreče ali ko letalskemu prometu grozi
nevarnost

Z nastankom skupnega centra CEATS bi tudi Slovenija rešila
precej problemov, ki jih ima z vodenjem zračnega prometa v
gornjih zračnih plasteh. Slovenija je bila pobudnik take rešitve.

Ta predpis vključuje tudi določitev nalog in odgovornosti, med
organizacijami in službami, ki sodelujejo pri iskanju in reševanju.

18. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Hrvaške o opravljanju mejne kontrole v
železniškem prometu - sklenitev sporazuma

9. Predlog uredbe o preiskovanju letalskih nesreč, resnih
incidentov in incidentov, načinu obveščanja In delu
stalne komisije za varnost letenja, obveščanju pristojnih
organov o navedenih dogodkih ter o obveznostih
letalskega in drugega strokovnega osebja s tem v zvezi.

19. Sporazum o pomorskem prometu med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Filipini
20. Sporazum o pomorskem prometu med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Malezije

10. Predlog koncesijskih aktov (Uredba Vlade o opravljanju
koncesionirane dejavnosti) za opravljanje letaliških
služb na javnih letališčih, ki jih ne opravljajo pristojni
državni organi

21. Konvencija o reševanju, - SALVAGE-, 1989
Ratifikacija mednarodne konvencije.

11. Predlog uredbe, ki ureja postopek za izvedbo prisilnega
pristanka zrakoplova.
22. Mednarodna konvencija o pripravljenosti, delovanju in
sodelovanju v primeru onesnaženja z olji -OPRC-, 1990

Namen: zrakoplov, ki krši zračni prostor, služba kontrole letenja
opozori na kršitev in mu izda navodila. Če zrakoplov ne ravna v
skladu z navodili, ga pozove k pristanku na določenem letališču.
V primeru neizpolnitve poziva ministrstvo, pristojno za obrambo,
prisili zrakoplov k pristanku.

Ratifikacija konvencije.
23. Konvencija o omejitvi odgovornosti za pomorske
terjatve, 1976

12. Predlog uredbe, ki ureja sestavo arbitraže in podrobno
uredi postopek v primeru stavke za posamezen primer.

Ratifikacija mednarodne konvencije

13. Predlog uredbe o urejanju mejnih vrednosti emisij, ki Jih
morajo izpolnjevati zrakoplovi v Republiki Sloveniji

24. Konvencija o civilni odgovornosti za pomorakl prevoz
jedrskih snovi

Vlada lahko na usklajen predlog ministra, pristojnega za promet
in ministra pristojnega za okolje, predpiše mejne vrednosti emisij,
ki jih morajo izpolnjevati zrakoplovi v Republiki Sloveniji.

Ratifikacija mednarodne konvencije
25. Konvencija o zatiranju nezakonitih dejanj uperjenih proti
varnosti plovbe, 1988

14. Predlog uredbe za določitev pogojev, ki Jih mora
Izpolnjevati služba iskan/a in reševanja zrakoplovov.

Ratifikacija mednarodne konvencije

Vlada na usklajen predlog ministra, pristojnega za obrambo, določi
pogoje, ki jih mora Izpolnjevati služba iskanja In reševanja
zrakoplovov.

26. Konvencija o preprečevanju onesnaženja morja z
odpadnimi In drugimi snovmi, 1972
Ratifikacija mednarodne konvencije

15. Sporazum med Vlado RS In Vlado AR Egipt o zračnem
prometu

27. Predlog pobude za pristop k protokolom že sprejetih
konvencij

Pogajanja so šele predvidena. Gre za standardne sporazume na
področju zračnega prometa na podlagi sklepa Vlade RS z dne
6.3.1992, 155. seja.
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■ SOLAS protokol 1988. Pooblastitev organizacij za opravljanje
strokovno tehničnih del za izdajo statutarnih spričeval
- Protokol k mednarodni konvenciji o civilni odgovornosti za škodo,
ki se povzroči z onesnaženjem z olji, 1976
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- Protokol k mednarodni konvenciji o civilni odgovornosti za škodo,
ki se povzroči z onesnaženjem z olji, 1984
- Protokol k mednarodni konvenciji o civilni odgovornosti za škodo,
ki se povzroči z onesnaženjem z olji, 1992
- Protokol k mednarodni FUND konvenciji, 1976
- Protokol k mednarodni FUND konvenciji, 1984
- Protokol k mednarodni FUND konvenciji, 1992

MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO
1. Predlog zakona o transfuzijski medicini '
Transfuzijska medicina je v zadnjih tridesetih letih doživela
ogromen razvoj, zakonodaja v Republiki Sloveniji pa temu ni
ustrezno sledila. Zato je potrebno sprejeti zakon, ki bo opredelil
transfuzijsko dejavnost v Republiki Sloveniji na osnovi sodobnih
strokovnih dognanj.

28. Pristop k amandmajem v zvezi z že podpisanimi
konvencijami in protokoli:

2. Predlog uredbe o pristojbinah in stroških za pridobitev
in vzdrževanje DLP potrdila
(vzdrževanje članstva v državnem programu dobre laboratorijske
prakse)

■ Amandma SOLAS 1981, - krmarski postroj (tankerji);
- Amandma SOLAS 1981 - Pregrajevanje in stabilnost, stroji in
električne naprave;
- Amandma SOLAS 1983 - Varstvo pred požarom, odkrivanje in
gašenje požara;
- Amandma SOLAS 1987 - Mednarodni kodeks o gradnji in opremi
ladij za prevoz tekočih kemikalij IBC CODE;
- Amandma SOLAS 1988 - Univerzalni pomorski sistem za
varnost plovbe in stisko na morju - GMDSS-;
- Amandma SOLAS 1989 - Varnost plovbe;
- Amandma SOLAS 1990 - Pregrajevanje in stabilnost, stroji in
električne naprave;
- Amandma SOLAS 1991 - Varstvo pred požarom, odkrivanje in
gašenje požara;
- Amandma SOLAS 1992 - Amandmaji k mednarodnem kodeksu
o gradnji in opremi ladij za prevoz utekočinjenega plina IGC
CODE;
- Amandma SOLAS 1992 - Amandmaji k mednarodnem kodeksu
o gradnji in opremi ladij za prevoz tekočih kemikalij;
- Amandma SOLAS 1992 - Protipožarna varnost, odkrivanje in
gašenje požara;
- Amandma SOLAS 1994 - Sistemi obveščanja, varnosti plovbe.
Varnostni ukrepi na hitrih plovilih. Posebni ukrepi za povečanje
varnosti plovbe;
- Amandma SOLAS 1994 - Prevoz blaga, prevoz nevarnega blaga
Protipožarno varstvo, odkrivanje in gašenje požara;
- Amandma SOLAS - Varno vodenje in upravljanje (SMC);
- Amandma COLREG 1981 - Amandmaji k mednarodni konvenciji
o pravilih izogibanja trčenja na morju;
- Amandma COLREG 1987 - Amandmaji k mednarodni konvenciji
o pravilih izogibanja trčenja na morju;
- Amandma COLREG 1989 - Amandmaji k mednarodni konvenciji
o pravilih izogibanja trčenja na morju;
- Amandma COLREG 1993 - Amandmaji k mednarodni konvenciji
o pravilih izogibanja trčenja na morju;
- Amandma MARPOL 1985 - Spremembe in dopolnila Protokola
MARPOL konvencije 1978;
- Amandma MARPOL 1990 - Uskladitev pregledov in Izdaja
spričeval;
■ Amandma FAL 1973 - Postopek sprejemanja amandmajev;
- Amandma LL 1971 - Amandmaji k mednarodni konvenciji o
tovornih črtah;
- Amandma LL 1975 - Amandmaji k mednarodni konvenciji o
tovornih črtah;
- Amandma LL 1979 - Spremembe letnih območij;
- Amandma LL 1983 - Spremembe letnih območij;
- Amandma LL 1995 - Spremembe letnih območij;
- Amandma INTERVENTION PROTOCOL 1991, Popis kemikalij;
- Amandma STCW 1991, Univerzalni pomorski sistem za varnost
in stisko na morju GMDSS;
-Amandma STCW 1994, Usposabljanje pomorščakov na
tankerjih;
- Amandma STCW 1997, Minimalne zahteve za usposabljanje
poveljnikov, častnikov ter ostalih članov posadk na potniških
ladjah;
- Amandma CSC 1993;
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MINISTRSTVO ZA ZNANOST INTEHNOLOGIJO
1. Predlog zakona o ratifikaciji Strasburškega sporazuma
o mednarodni klasifikaciji patentov
Z ratifikacijo tega sporazuma bomo izpolnili eno od »obveznosti«,
ki izhaja iz pristopa k Evropski patentni konvenciji. To klasifikacija
se že od ustanovitve urad uporablja pri klasifikaciji patentov.

MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE
1. Sporazum o celoviti prepovedi jedrskih poskusov
(CTBT) (New York, 25. september 1996)
2. Ocena in razvoj odnosov RS z državami Afrike, Azije,
Latinske Amerike in Pacifika
3. Evropska konvencija o izvajanju otrokovih pravic (18.
julij 1996)
■ vin ■
4. Konvencija o varovanju človekovih pravic in človekovega
dostojanstva v zvezi z uporabo biologije in medicine Konvencija o človekovih pravicah v zvezi z biomedicino
(4. april 1997)
5. Evropska socialna listina (11. oktober 1997)
6. Dodatni protokol k Evropski socialni listini (11. oktober
1997)
7. Dodatni protokol k Evropski socialni listini o sistemu
kolektivnih pritožb (11. oktober 1997)
8. Revidirana Evropska socialna listina (11. oktober 1997)
Slovenija je pogodbena stranka šestih temeljnih Instrumentov s
področja človekovih pravic ter obeh opcijskih protokolov k
Mednarodnemu paktu o državljanskih in političnih pravicah.
Potrebno pa bi bilo sprožiti postopke za ratifikacijo naslednjih
amandmajev po posameznih konvencijah:
9. Amandma k 1. odstavku 20. člena Konvencije o odpravi
vaeh oblik diskriminacije tanak. Amandma bo stopil v
veljavo po dvotretlnjakl ratifikaciji pogodbenih strank
Konvencije ter bo omogočil daljša zasedanja Odbora za
preprečevanje diskriminacije žensk.
Menimo, da je spričo preobremenjenosti Odbora kot nadzornega
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3. Nacionalna strategija razvoja trga dela in aktivne politike
zaposlovanja

organa za implementacijo Konvencije amandma več kot upravičen
in predlagamo, da se v Sloveniji čimprej sproži postopek za njegov
sprejem.

Do zdaj so se aktivnosti na področju razvoja trga dela odvijale v
skladu z letnimi programi, ki jih je pripravljalo Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve. V procesu pridruževanja EU pa je
dolgoročna strategija razvoja trga dela ključni dokument, ki bo
omogočil pridobivanje sredstev iz ESF.

10. Amandma k 8. členu Konvencije o odpravi vseh oblik
rasne diskriminacije. Tudi ta amandma bo stopil v veljavo,
ko bo o njegovi ratifikaciji 2/3 pogodbenih strank
obvestilo generalnega sekretarja.
Amandma bo omogočil financiranje Odbora iz rednega proračuna
OZN. Menimo, da je pristop Slovenije k amandmaju še posebno
pereč spričo dejstva, da je Slovenija vsako leto nosilka pozivov,
da se omogoči adekvatno financiranje za učinkovito delovanje
Odbora.

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Analiza gospodarskih gibanj v Sloveniji v letu 1998 s
projekcijo razvoja v letu 1999 (Jesensko poročilo)

11. Amandma k 2. odstavku 43. člena Konvencije o otrokovih
pravicah. Tudi tu je pogoj za pričetek veljavnosti
amandmaja njegova 2/3 ratifikacija.

Jesensko poročilo podaja oceno tekočih gospodarskih gibanj,
oceno sistema nacionalnih računov za tekoče leto in možnosti
gospodarskega razvoja v letu 1999. Je ena od strokovnih podlag
v postopku letnega načrtovanja, ki ga vsako leto obravnava in
sprejema Vlada Republike Slovenije v zadnjem trimesečju.

Gre za povečanje števila članstva Odbora z 10 na 18 ekspertov.
Spričo tega, da gre za nadzorni odbor z najmanjšim številom
članstva, menimo, da je smotrno, da Slovenija podpre to odločitev.

2. Nacionalni program varstva potrošnikov
Nacionalni program varstva potrošnikov bo v skladu z zakonom
o varstvu potrošnikov določal temelje politike varstva potrošnikov
v Sloveniji in opredelil obseg dejavnosti, ki se bo (so)financirala iz
proračuna, ter določil vrste nalog, ki se bodo opravljale na podlagi
koncesij.

Predlagamo, da se sproži postopek za pristop k omenjenim
amandmajem. Ocenjujemo, da gre za vsebinsko neproblematične
spremembe instrumentov, ki jih je Slovenija do sedaj s svojimi
stališči podpirala. Menimo, da bi (zaradi časovne pospešitve)
kazalo razmisliti o enotnem postopku za ratifikacijo vseh treh
amandmajev.

MINISTRSTVO ZA FINANCE
12. Zasedanje Delovnega komiteja DS Alpe-Jadran; oktober
1998 - Trento (Italija)

1. Poročilo o udeležbi slovenske delegacije na letni
skupščini Mednarodne banke za obnovo in razvoj in
Mednarodnega denarnega sklada - obravnava Vlada RS
in Odbor Državnega zbora za mednarodne odnose

13. M letu 1998 se predvideva na ravni zunanjih ministrov 15
obiskov, na ravni predsednikov vlad 5 obiskov in na
ravni predsednika države 7 obiskov v Republiki Sloveniji.
V tujini se v letu 1998 predvideva na ravni ministra za
zunanje zadeve obisk 13 držav, na ravni predsednika
vlade 8 in na ravni predsednika države 5 držav.

Poročilo je namenjeno pregledu sodelovanja z vsemi pomembnimi
mednarodnimi finančnimi inštitucijami in finančnimi ministri drugih
držav.
2. Poročilo o dolgu Republike Slovenije 30.9.1998

> . ■ V\ lit ' u

3. Poročilo o jamstvih Republike Slovenije 30.9.1998
B. TEMATSKI DEL
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE

1. Četrtletna poročila Slovenskih železarn o poslovanju

1. Poročilo o izvajanju javnih del
Poročilo bo predstavilo vrste in problematiko javnih del ter predlog
usmeritev za nadaljne aktivnosti na področju javnih del.

Slovenske železarne so dolžne poročati Vladi RS o svojem
kvartalnem poslovanju na osnovi 2. člena zakona o jamstvu RS
za kredite za trajna obratna sredstva SŽ (Uradni list 55/92 in 50/
97)

2. Informacija o stanju vojnih grobišč v Republiki Sloveniji

2. Poročilo o poteku sanacije Slovenskih železarn

V Sloveniji je preko 4000 vojnih grobišč. Z odločitvijo Ustavnega
sodišča o prenosu pristojnosti za urejanje nekaterih vojnih grobišč
(borčevska v domovini) se je stanje urejanja na tem področju
bistveno poslabšalo. Prav tako ni urejeno lastništvo vojnih grobišč.
Z vladami nekaterih drugih sosednjih držav bi bilo potrebno sprejeti
bilateralne sporazume, ki bi urejali obravnavano področje.
Informacija bo tako podlaga za pripravo programa resorja za
nadaljno ukrepanje.

Vlada RS je dolžna poročati Državnemu zboru o poteku sanacije
Slovenskih železarn na osnovi 2. člena zakona o jamstvu RS za
kredite za trajna obratna sredstva SŽ (Uradni list 55/92 in 50/97)
ter na osnovi ostalih železarskih zakonov, ki so še v parlamentarni
proceduri.
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3. Poročilo o izvajanju zakona o poroštvih RS za
obveznosti gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

Na osnovi 14. člena zakona o poroštvih RS za obveznosti
gospodarskih družb iz poslov restrukturiranja dolgov (Uradni list
69/94, 13/95 in 35/96) Vlada predlaga Državnemu zboru v
obravnavo in potrditev letno poročilo o izvajanju zakona.

Vlada v vlogi skupščine SŽ, d.d.

1. Obravnava letnega poročila SŽ, d.d.

2. Predlog pobude za začetek pogajanj med Republiko
Slovenijo in Kraljevino Veliko Britanijo za sklenitev
sporazuma o mednarodnem cestnem prometu
,AH f
S sporazumom želita državi pospešiti sodelovanje na področju
cestnega prometa med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
1. Tržni red za mleko

3. Izhodišča za udeležbo ministra za promet in zveze na
strukturiranem dialogu med ministri EU in pridruženih
držav

Zaradi zagotovitve odkupa in predelave mleka je treba s tržnim
redom urediti podlage za urejanje odnosov med pridelovalci,
predelovalci in državo.

Redna oblika sodelovanja po evropskem sporazumu med EU in
RS
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
4. Poročilo z udeležbe ministra za promet in zveze na
strukturiranem dialogu med ministri EU in pridruženih
držav

1. Nacionalni program varnosti v cestnem prometu
Republike Slovenije (A3) '
Na podlagi 180. člena poslovnika državnega zbora Republike
Slovenije je 7.11.1997 vlada predlagala državnemu zboru, da
umakne iz zakonodajnega postopka nacionalni program varnosti
v cestnem prometu, ki je bil državnemu zboru posredovan v prvo
obravnavo 30.4.1997. Umik je predlagala, ker ni bilo ustrezne
pravne podlage za sprejem programa. Z amandmajem k 3. členu
zakona o varnosti v cestnem prometu je dodan 4. odstavek:
"Republika Slovenija določi nacionalni program varnosti v cestnem
prometu". S tem je pridobljena ustrezna pravna podlaga za sprejem
nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu.

Redna oblika sodelovanja po evropskem sporazumu med EU in
RS

• i! OlVBKl valit
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

6. Poročilo z zasedanja Skupnega odbora za promet ES/
RS - pododbora za promet, telekomunikacije in TEN

1. Doktrina nevojaške obrambe

Na podlagi 22. člena Sporazuma med RS in ES na področju
prometa se Skupni odbor sestaja vsaj enkrat letno.

5. Izhodišča za zasedanje Skupnega odbora za promet ES/
RS - pododbora za promet, telekomunikacije in TEN
Na podlagi 22. člena Sporazuma med RS in RS na področju
prometa se Skupni odbor sestaja vsaj enkrat letno.

S sprejemom doktrine nevojaške obrambe bodo podani nadaljnji
pogoji za razvoj civilne obrambe Republike Slovenije, ki bo
primerljiv s sodobnimi trendi v svetu in rešitvami, ki veljajo v
državah članicah NATO.

7. Obravnava poročila o izdvajanju sredstev in namenski
porabi sredstev po zakonu o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji

2. Poročilo o uporabi sredstev požarnega sklada za leto
1998

Zakonska podlaga: 5. člen zakona o zagotovitvi namenskih
sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v RS.

Skladno z veljavnimi predpisi mora Odbor za razpolaganje s
sredstvi požarnega sklada Vladi RS, do konca proračunskega
leta poročati o uporabi teh sredstev.

8. Izvajanje ukrepov iz programa ukrepov prometne politike
v Republiki Sloveniji z začetkom v letu 1998.

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

9. Nacionalni program razvoja poštnih storitev *

1. Ustanovitev javnega zavoda Hidrometeorološki zavod
RS.

Z nacionalnim programom razvoja poštnih storitev se določa
dolgoročni razvoj poštnih storitev in infrastrukture, zakonska
podlaga: zakon o poštnih storitvah; obravnava in sprejem na Vladi
Republike Slovenije, nato posredovanje v Državni zbor Republike
Slovenije.

23. člen Zakona o organizaciji in delovnem področju ministrstev
(Ur. I. št. 71/1994) določa, da vlada ustanovi javni zavod.
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4. Resorna poročila o pričakovanih učinkih vstopa
Slovenije v EU - pozitivnih in negativnih posledicah
članstva v Evropski uniji
Vstop Slovenije v EU bo prinesel pozitivne in nekatere negativne
učinke. Zato je treba izpeljati ustrezne priprave ter proučiti možne
posledice članstva v EU, da bo naša država čim bolj pripravljena
na izpolnjevanje članskih obveznosti po eni in varovanje svojih
interesov po drugi strani. Zato bo vsako ministrstvo pripravilo z
vidika svojega delovnega področja ustrezno strokovno poročilo
o možnih učinkih našega vstopa v EU.

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT
1. Predlog Nacionalnega programa športa v Republiki
Sloveniji '
2. Predlog Nacionalnega programa za izobraževanje
odraslih v Republiki Sloveniji *

PODROČJE DELA MINISTRA, ODGOVORNEGA ZA
KOORDINACIJO DELOVNIH TELES S PODROČJA
SOCIALNEGA VARSTVA

5. Poročila o tuji tehnični pomoči in učinkih projektov,
pripravljenih za vlado in organe RS
V nekaj zadnjih letih se je tuja tehnična pomoč Sloveniji močno
povečala, predvsem financiranje različnih projektov s programom
PHARE. Vendar kaže omeniti, da kljub nekaterim prizadevanjem
na tem področju ni ustrezne preglednosti in tudi ni znano, ali so
bila sredstva vedno smotrno uporabljena in ali so projekti prinesli
pričakovane rezultate. Zato je treba pripraviti temeljito zbirno
poročilo, v katerem bo celovito zajeta in prikazana navedena
problematika.

Temeljne naloge ministra brez resorja, odgovornega za
koordinacijo delovnih teles s področja socialnega varstva bodo v
letu 1998 usmerjene v koordiniranje in sprejemanje stališč in
sklepov, sprejetih na Svetu Vlade RS za socialno varnost, ob
obravnavi gradiv organov Vlade RS (Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve, Ministrstva za zdravstvo), teles Državnega
zbora RS ter drugih organizacij civilne družbe in strokovnih
institucij, zadolženih za spremljanje in sprejemanje socialne politike
v Republiki Sloveniji.
Sklepe, stališča ter priporočila Sveta Vlade RS za socialno varnost
bo minister posredoval v nadaljnje odločanje Vladi RS.

6. Poročilo o stanju in vrednosti premoženja slovenskih
pravnih in fizičnih oseb na Hrvaškem
Slovenija je do zdaj večkrat, vendar brez večjega uspeha,
poskušala urediti pravni status in zavarovati svoje in premoženje
svojih državljanov na Hrvaškem. Pri tem se je naša država srečala
z vrsto problemov, eden teh je, da nimamo ustreznih strokovnih
podlag in baze podatkov o stanju in vrednosti našega premoženja
na Hrvaškem. To pomanjkljivost bi vsaj delno odpravili in podprli
naše zahteve s pripravo ustreznega poročila, ki bi celovito
prikazala ta vprašanja.

Svet bo spremljal ter obravnaval vsa pomembna vprašanja s
področja socialnega in zdravstvenega varstva prebivalstva, ki
se odražajo v socialni varnosti, prednostno pa:
•
•
•
•
•
•

invalidsko problematiko,
varstvo starejših oseb,
reformo pokojninsko invalidskega varstva,
organizacijske in vsebinske dopolnitve obstoječih programov,
aktivnosti za odvisnike drog,
ter druga pomembna vprašanja, razvidna z delovnih programov
ministrstev, zadolženih za spremljanje problematike s področja
socialnega varstva prebivalstva.

7. Strokovno poročilo o pravni ureditvi pravic tujcev pri
prometu z nepremičninami v drugih evropskih državah
V poročilu bo primerjalno prikazana pravna ureditev pravic tujcev
pri prometu z nepremičninami v različnih državah, predvsem
članicah EU in bo hkrati strokovna podlaga za pripravo ustrezne
slovenske zakonodaje na tem področju.

MEDRESORSKE NALOGE
Urad predsednika Vlade RS bo v sodelovanju z ministrstvi pripravil
naslednja gradiva:

8. Poročilo o deležu tujega kapitala, pravnih in fizičnih oseb
v slovenskem gospodarstvu
Pospešen proces gospodarskih in širših družbenih sprememb
ter nastopanje tujega kapitala, pravnih in fizičnih oseb v
slovenskem gospodarskem prostoru, ki z vidika vključevanja v
EU zahteva redno spremljanje, ukrepanje in celovite podatke s
tega področja. Zato je treba pripraviti ustrezno poročilo, ki bo
celovito obravnavalo in orisalo to problematiko.

1. Poročilo o delu Vlade RS v letu 1998
V skladu s 270. členom Poslovnika Državnega zbora RS je Vlada
RS dolžna predložiti Državnemu zboru RS vsako leto ob predložitvi
državnega proračuna tudi poročilo o delu vlade.
2. Delovni program Vlade RS za leto 1998
Vlada RS je dolžna v skladu z 58. členom Poslovnika o delu Vlade
RS vsako leto pripraviti in sprejeti letni program dela in z njimi
seznaniti tudi Državni zbor RS.

***
9. Usklajevanje zakonodaje Republike Slovenije s pravom
Evropskih skupnosti
Služba za zakonodajo vlade RS bo v letu 1998 v sodelovanju z
ministrstvi ter ob strokovni podpori Deutsche Stiftung (Nemška
fundacija) nadaljevala obsežno delo, ki se nanaša na usklajevanje
naše zakonodaje v skladu s projektom harmonizacije.

3. Poročilo o agencijah in skladih Republike Slovenije
Glede na aktualnost, vlogo agencij in skladov RS ter dozdejšnjo
le delno obravnavo omenjene problematike v različnih gradivih
bo poročilo vsebovalo celovitejši prikaz stanja na tem področju in
najpomembnejše ukrepe, ki so bili že uresničeni, kot tudi
načrtovane naloge.
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2. Predlog zakona o Kmetijsko-gozdarski zbornici
Slovenije

(A) SEZNAM ZAKONOV V DRUGI IN
TRETJI OBRAVNAVI V DRŽAVNEM
ZBORU

Ta zakon naj bi bil obravnavan na 8. seji Državnega zbora RS.
3. Predlog zakona o zavarovanju novih sort rastlin in o
varstvu žlahtniteljskih pravic (Al, A4) "

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE
ZADEVE

4. Predlog zakona o zaščiti živali(A1, A4) '
U\B387
Gre za nadaljevanje zakonodajnega postopka.

1. Predlog zakona o varnosti in zdravju pri delu
2. Predlog zakona o kolektivnih pogodbah
3. Predlog zakona o delovnih razmerjih

MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti

1. Obravnava zakona o varstvu pred utopitvami

5. Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev

Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru že predložila zakon
za prvo obravnavo, ki pa še ni bila opravljena.

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
V letu 1998 bodo podpisani medvladni sporazumi s področja
zatiranja kriminalitete z naslednjimi državami:

MINISTRSTVO ZA EKONOMSKE ODNOSE IN RAZVOJ
1. Zakon o skladu za poplačilo vojne odškodnine

1. Republiko Italijo
2. Kraljevino Belgijo
3. Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske
4. Češko Republiko

2. Zakon o varstvu potrošnikov
3. Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja
Slovenije
4. Zakon o kontroli cen

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o ohranjanju
evropskih prosto živečih rastlin in živali ter njihovih
habitatov (Bernska konvencija)

MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI
1. Predlog zakona o poroštvu RS za najetje posojil za
izgradnjo termoelektrarne Trbovlje

Zakon o ratifikaciji konvencije bo določal varstvo prosto živečih
rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih habitatov.

Vlada RS je določila 11.09.1997 besedilo amandmajev k predlogu
zakona o poroštvu RS za najetje posojil za gradnjo termoelektrarne
Trbovlje 3 ter ga poslala v obravnavo Državnemu zboru RS. Za
zakonom bo zagotovljeno, da investitor TET zagotovi pravočasno
, izgradnjo TET 3.

V;
2. Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu
migratornih vrst (Bonska konvencija)
Zakon o ratifikaciji konvencije bo določal ohranitev migratornih
živalskih vrst (morske, kopne), predvsem pa enake varstvene
ukrepe za vse države, prek katerih se vrste selijo ali v njih živijo.

2. Predlog zakona o ukrepih za ekonomsko, tehnološko in
ekološko sanacijo Nafte Lendava, d.o.o.

3. Predlog zakona o ratifikaciji Skupne konvencije o
varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim gorivom in
varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki

Vlada bo dejavno sodelovala pri oblikovanju projekta sanacije
podjetja Natta Lendava in oblikovala tudi amandmaje k zakonu, ki
so ga vložili poslanci.

Skupna konvencija je bila sprejeta na diplomatski konferenci v
okviru Mednarodne agencije za atomsko energijo v septembru
1997, Slovenija pa jo je podpisala med zasedanjem Generalne
konference MAAE v oktobru 1997. Konvencija pomeni logično
nadaljevanje že veljavne Konvencije o jedrski varnosti ter se z
njo razširja krog normativnega urejanja tega področja tudi na
preostali del jedrskega gorivnega ciklusa, seveda zgolj tistega, ki
služi miroljubni uporabi jedrske energije.

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN
PREHRANO
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije
Ta zakon naj bi bil obravnavan na 8, seji Državnega zbora RS.
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3. Pomorski zakonik

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE
1. Predlog zakona o pravdnem postopku
2. Predlog zakona o izvršbi in zavarovanju

MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT

3. Predlog zakona o lastninski in drugih stvarnih pravicah

1. Predlog zakona o strokovnih in znanstvenih naslovih

4. Obligacijski zakonik
MINISTRSTVO ZA ZDRAVSTVO

5. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji

1. Predlog zakona o zdravnikih

6. Predlog zakona o mednarodnem zasebnem pravu in
postopku

2. Predlog zakona o mamilih in psihotropnih snoveh

7. Predlog zakona o varstvu osebnih podatkov

3. Nacionalni program zdravstvenega varstva - Zdravje za
vse do leta 2000

8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah kazenskega zakonika

4. Predlog zakona o kemikalijah
5. Predlog zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstva

9. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o kazenskem postopku

6. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

10. Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja
11. Predlog zakona o ratifikaciji Evropske konvencije o
uporabi tujega prava

MINISTRSTVO ZA ZNANOST INTEHNOLOGIJO
1. Predlog zakona o priznanju Republike Slovenije za
poslovno odličnost

MINISTRSTVO ZA PROMET IN ZVEZE

2. Zakon o ratifikaciji Nairobijskega sporazuma o varstvu
olimpijskih simbolov

1. Predlog zakona o varnosti v železniškem prometu
2. Predlog zakona o prevoznih pogodbah v železniškem
prometu

(B) SEZNAM ZAKONOV, KI SO
PREDVIDENI ZA OBRAVNAVO V
DRŽAVNEM ZBORU (na 8. seji, 18.
februarja 1998)
• varstvo potrošnikov (tretja obravnava)
• varnost cestnega prometa (tretja obravnava)
• priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost (tretja
obravnava)
• policija (tretja obravnava)
• proste carinske cone In proste cone (tretja obravnava)
• ZPP (tretja obravnava)
• Izvršba in zavarovanje (tretja obravnava)
• strokovni in znanstveni naslovi (tretja obravnava)
• pospeševanje turizma (druga obravnava)
• udeležba zaposlenih pri dobičku družbe (hitri postopek)
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kmetijsko gozdarska zbornica (prva obravnava)
plovba na notranjih vodah (prva obravnava)
pospeševanje turizma (tretja obravnava)
pomorski zakonik ( prva obravnava)
nematerializirani vrednostni papirji (prva obravnava)
bančništvo (prva obravnava)
kemikalije (prva obravnava)
prevozne pogodbe v železniškem prometu (prva obravnava)
devizno poslovanje (prva obravnava)
financiranje na področju znanosti in tehnologije (tretja obravnava)
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(D) SEZNAM USKLADITVE ZAKONOV
NA PODLAGI ODLOČB USTAVNEGA
SODIŠČA REPUBLIKE SLOVENIJE
• Zakon o denacionalizaciji (odločba US II, 23, odločba US IV,
42 in odločba USVI.43)
• Zakon o prometnem davku - neskladnost z Mednarodnim
sporazumom o uvozu predmetov prometnega, znanstvenega in kulturnega značaja in njegovega Protokola (odločba
US III, 60)
• Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih
in v organih lokalnih skupnosti (odločba US IV, 10)
• Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij
ter 9. in 16/V člen zakona o lokalni samoupravi (odločba US
IV, 114)
• Zakon o lokalni samoupravi (odločba US V, 11, odločba US V,
118 in odločba US V, 119)
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• Zakon o volitvah v Državni zbor (odločba JS, V, 12)
• Stanovanjski zakon (odločba US V, 32)
• Zakon o kazenskem postopku (odločba US V, 40)
• Zakon o trgu vrednostnih papirjev (odločba US V, 155)
• Zakon o dohodnini (odločba US V, 156, odločba U-l-296/95)
• Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (odločba US I-343/94)
• Zakon o davku od dobička pravnih oseb (odločba U-l-296/
95)
• Zakon o posebnem davku od določenih prejemkov
(odločba U-l-296/95)
• Zakon o vojnih invalidih (odločba US V, 176)
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- POROČILO O DELU SVETA ZA RADIODIFUZIJO RS V
LETU 1997,

Republika Slovenija
Svet za radiodifuzijo

ki ga je Svet obravnaval in sprejel na 25. seji dne 26. februarja
1998.

ZADEVA: Poročilo o delu Sveta za radiodifuzijo RS v letu
1997 in naloge Sveta v prihodnjem obdobju

Ivo Kranjčevič, l.r.
predsednik

Svet za radiodifuzijo pošilja v prilogi, v skladu s sedmo alineo
58. člena Zakona o javnih glasilih,

2. Naloge sveta so podrobneje opredeljene v 58. členu zakona.
Svet:

I. UVOD
1. Svet za radiodifuzijo RS (v nadaljevanju: Svet) je bil ustanovljen
26. maia 1994 z Odlokom Državnega zbora Republike Slovenije
(Ur. list RS, štev. 30/94).

- varuje svobodo komuniciranja, programsko neodvisnost ter
odprtost in pluralnost RTV programov;
- nadzoruje dejavnost RTV organizacij in kabelskih operaterjev v
Republiki Sloveniji;
- spremlja skladnost lokalnih nekomercialnih in komercialnih RTV
programov z zakonom In z mednarodnimi pogodbami, ki
obvezujejo Republiko Slovenijo;
- določi podrobnejša vsebinska merila za opredelitev nekomercialnih RTV programov;
- predlaga pristojnemu organu dodelitev radiodifuznega kanala in
njegov odvzem;
- obravnava načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo
in radiodifuznih kanalov;
. - pripravlja za Državni zbor letno poročilo oziroma oceno stanja
na področju radiodifuzije ter predloge za izboljšanje stanja;
- opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim
aktom.

V Svet so bili iz vrst strokovnjakov s področja radiodifuzije in
javnih delavcev imenovani:
- za predsednika Ivica Kranjčevič
- za člane: dr. Savo Leonardis, Mojmir Ocvirk, Franc Potokar,
Janez Praprotnik, Iztok Saje, dr. Slavko Splichal, Mile Šetinc in
dr. Jure Zupan.
Zakon o javnih glasilih določa, da člani Sveta ne morejo biti
funkcionarji in zaposleni v državnih organih, poslanci, člani
vodstev političnih strank in zaposleni v RTV organizacijah. Mandat
predsednika in članov je pet let.
Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen. Svet ima pravico
zahtevati od državnih organov, RTV organizacij in kabelskih
operaterjev informacije in gradiva, ki jih potrebuje za svoje delo.

Žal Državni zbor z odlokom leta 1994 ni uredil finančno tehničnih
zadev, ki so se kasneje pokazale kot bistvena ovira za bolj
t
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učinkovito delovanje Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije
(v nadaljevanju: Svet):
- ni bil določen sedež Sveta;
- ni bila opredeljena strokovna služba, ki bi za potrebe Sveta
opravljala vsa strokovno tehnična opravila;
- v proračunu ni bilo predvidenih sredstev za delo Sveta;
- ni bila vzpostavljena baza podatkov, nujnih za delo Sveta.

II. POGLAVITNI POUDARKI IZ DELA
SVETA V LETU 1997
Svet se je sestal na devetih (9) rednih sejah in več delovnih
razgovorih, odločal pa je tudi na eni (1) korespondenčni seji. Svet
je opravljal predvsem naslednje naloge, ki mu jih nalaga Zakon o
javnih glasilih:

3. Žal v naši zakonodaji in praksi delo takih in podobnih svetov ni
urejeno; strokovno tehnično podporo za delo Sveta je zato skoraj
dve leti zagotavljal Urad Vlade Republike Slovenije za informiranje.
Zaradi neurejenega statusa je že v začetku decembra 1994
protestno odstopil tudi član Sveta dr. Slavko Spllchal. Državni
zbor je letos imenoval nadomestnega člana gospoda Mitjo
Kregarja.

1. Priprava predlogov za dodelitev radiodifuznega
kanala
Zakon določa, da se pravica uporabe radiodifuznega kanala
dodeljuje na predlog Sveta, skladno z zakonom, ki ureja radijske
komunikacije (do sprejema Zakona o telekomunikacijah junija
1997 se je v Republiki Sloveniji uporabljal Zakon o sistemih zvez
iz leta 1988). Pred pripravo predloga mora Svet pridobiti mnenie
Uprave RS za telekomunikacije o skladnosti z mednarodnimi
plani ter drugimi tehničnimi pogoji za'pridobitev radiodifuznega
kanala.

Predsedovanje in članstvo v Svetu niso profesionalne funkcije,
ampak jih predsednik in člani opravljajo poleg svojih rednih
delovnih obveznosti; tak način dela Sveta bi še toliko bolj zahteval
močnejšo profesionalno strokovno službo.
Šele leta 1996 so bili zagotovljeni temeljni administrativno tehnični
pogoji za delo Sveta (marca 1996 je Svet pridobil prostore in s
tem tudi sedež na Parmovi 53 v Ljubljani, kupljena je bila potrebna
tehnična oprema, aprila oz. maja 1996 pa je Svet zaposlil tajnico,
strokovno sekretarko ter strokovnega sodelavca - diplomiranega
novinarja).

Svet je, z namenom, da bi zagotovil korektno obveščenost vseh
zainteresiranih radiodifuznih organizacij o prostih radiodifuznih
kanalih, sprejel sklep, da bo proste radiodifuzne kanale obiavlial v
Uradnem listu RS. tako da bodo imeli vsi zainteresirani enake
možnosti za udeležbo na takem razpisu. Od uveljavitve Zakona
0 telekomunikacijah pa mora javni razpis objaviti v Uradnem listu
Uprava RS za telekomunikacije, najmanj dvakrat letno. Doslej na
tej podlagi Svet še ni prejel nobene vloge, pač pa je Uprava, na
podlagi 43. člena Zakona o telekomunikacijah, izdala več začasnih
dovoljenj. Začasna dovoljenja izdaja Uprava z veljavnostjo največ
1 leta, brez predloga Sveta (če gre za radijsko postajo, ki deluje
začasno ali katere kakovost se preskuša, raziskuje ali prikazuje
ali za katero to zahteva vlagatelj).

4. Svet je doslej pripravil več poročil o svoiem delu za Državni
zbor. Odbor za notranjo politiko je junija 1996 obravnaval in sprejel
Poročilo o delu Sveta v letu 1995 ter sklenil, naj poročilo obravnava
tudi Državni zbor, ki pa ga ni uvrstil na dnevni red. Celovito poročilo
o dosedanjem delu Sveta (april 1997) je bilo objavljeno v
Poročevalcu 7/97, ni pa bilo obravnavano v delovnih telesih ali na
seji Državnega zbora.

Svet je v letu 1997 sprejel:
- 11 predlogov za dodelitev pravice uporabe radiodifuznih kanalov
za TV programe:
Zap. št.
1.
2.
34.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

RTV organizacija

Ime programa

frekvenca in lokacija

MM TV 1 d.o.o.
Ljubljana
Kabelnet d.o.o.
Ljubljana
TV Celje d.o.o.
Celje
TV Celje d.o.o.
Celje
TV Celje d.o.o.
Celje
MM TV 1 d.o.o.
Ljubljana
MM TV 1 d.o.o.
Ljubljana
MM TV 1 d.o.o.
Ljubljana
MM T V | d.o.o.
Ljubljana
Loka TV d.o.o.
Škofja Loka
MM TV 1 d.o.o.
Ljubljana

MM TV - POP TV

Lož-K 56

datum
obravnave
29.01.97

TV Ljubljana

Ljubljana - K 60

29.01.97

TV Celje

Celje - K 45

26.03.97

TV Celje

Malič-Laško - K 40

26.03.97

TV Celje

Rimske Toplice - K 57

26.03.97

MM TV - POP TV

Podljubelj 1 - K 25

12.06.97

MM TV - POP TV

Podljubelj 2 - K 55

12.06.97

MM TV - POP TV

Podljubelj 3 - K 46

12.06.97

MM TV - POP TV

Šmarata - K 40

12.06.97

LokaTV

Lubnik-K51

12.06.97

MM TV - POP TV

Podgrad-Slavnik - K 55

10.09.97
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- 22 predlogov za dodelitev pravice uporabe radiodifuznih kanalov
za RA programe;

Zap. 5t.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

31. marec 1998

RTV organizacija

Ime programa

frekvenca in lokacija

Santi d.o.o.
Trebnje
Rccal d.o.o.
Ljutomer
Notranji radio Logatec
d.o.o., Logatec
NT&RC d.o.o.
Celje
NT & RC d.o.o.
Celje
NT & RC d.o.o.
Celje
Karba d.o.o.
Maribor
Radio Kranj d.o.o.
Kranj
Protokol d.o.o.
Koper
Radio Tednik d.o.o.
Ptuj
Sraka International d.o.o.
Novo mesto
Naš čas d.o.o.
Velenje
R Domžale d.o.o.
Domžale
Zavod Radio Študent
Ljubljana
M.A.S. d.o.o.
Murska Sobota
Laserr d.o.o.
Slovenj Gradec
Radio Brezje d.o.o.
Maribor
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
Radio Alfa d.o.o.
Naš čas d.o.o.

Radio Max

Novo mesto
89,7 Mhz
KamenšČak
90,0 Mhz
Logatec (Sekirica)
91,1 Mhz
Celje - Golovec
100,3 Mhz
Boč
95,1 Mhz
Malič
95,9 Mhz
Meljski hrib
106,8 Mhz
Šmaijetna Gora
97,3 Mhz
s Poljan na Markovcc
87,9 Mhz
Beli Vrh iz 99,5 na 104,3 Mhz
Trdinov vrh
94,6 Mhz
Velenje
88,9 Mhz
Domžale
95,6 Mhz
Ljubljana
89,3 Mhz
Bogojina
102,1 Mhz
Rahtelov vrh
105,2 Mhz
Maribor - Brezje
90,8 Mhz
Domžale
918 kHz
Vreme
92,2 Mhz
Vreme
94,4 Mhz
Vreme
99,8 Mhz
PleŠivec (souporaba)
107,8 Mhz

Radio Maxi Prleškival
Notranjski radio
Radio Celje

(podaljšanje)

Radio Celje

(podaljšanje)

Radio Celje

(podaljšanje)

Radio Karba
Radio Kranj

(podaljšanje)

Radio Capris
Radio Ptuj

(podaljšanje)

Radio Sraka

(podaljšanje)

Radio Velenje

(podaljšanje)

Radio HIT

(podaljšanje)

Radio Študent

(podaljšanje)

Radio Viva
Radio Laser
Radio Brezje
Radio Slovenija - SLO 1
(podaljšanje)
Radio Slovenija - SLO l
Radio Slovenija * SLO 2
Radio Slovenija - SLO 3
Radio Alfa
Radio Velenje

(obnovitev)
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datum
obravnave
29.01.97
26.03.97
26.03.97
26.03.97
26.03.97
26.03.97
11.04.97
15.05.97
12.06.97
12.06.97
12.06.97
08.07.97
08.07.97
08.07.97
10.09.97
10.09.97
10.09.97
10.09.97
10.09.97
10.09.97
10.09.97
18.12.97
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- da je treba pri presoji pokritosti s TV signali upoštevati tudi
interes lokalnih skupnosti oz. prebivalcev na teh območjih za
sprejem TV programov slovenskih komercialnih in lokalnih TV
programov.

2. Prenos programov TV Koper-Capodistria
1. Združenje za demokracijo javnih glasil je že leta 1994 javno
protestiralo zaradi prenašanja programov TV Koper-Capodistria
v italijanskem jeziku na tistih območjih Slovenije, kjer ne živi
italijanska narodna skupnost in zahtevalo, da se pristojni organi
opredelijo do tega vprašanja.

Svet podpira prizadevanja Regionalnega RTV centra KoperCapodistria za:
- sprejem signalov v obmejnih italijanskih in hrvaških krajih;
- ohranitev sedanjega obsega in strukture narodnostnega
programa;
- sistemsko ureditev za sofinanciranje narodnostnih programov
iz državnega proračuna.

2. Na podlagi informacij Uprave RS za telekomunikacije in RTV
Slovenija je Svet ugotovil:
- omrežje za prenos programa TV Koper-Capodistria obsega
oddajnik na Nanosu in 31 pretvornikov;
- Zakon o RTV Slovenija (3. člen, predzadnja alineja) in statut
RTV Slovenija (18. in 19. člen) določata:
- da je program TV Koper-Capodistria v italijanščini namenjen
italijanski narodni skupnosti v Sloveniji,
- da je regionalni program TV Koper-Capodistria v slovenščini
namenjen obveščanju prebivalcev primorske regije in slovenske
manjšine v Italiji;
- Po mnenju RTV Slovenija (novembra 95) za te namene
popolnoma zadošča 5 TV oddajnikov oziroma pretvornikov:
Nanos, Beli Križ, Mavraž, Tinjan in Kuk; preostalih 26 TV
pretvornikov v to kategorijo ne sodi in je možno frekvence, na
katerih oddajajo, sprostiti!'

Spričo navedenih formalno-pravnih razlogov Svet ne soglaša s
sklepom komisije Državnega zbora RS za narodnosti, naj se "za
potrebe italijanskih programov podaljšajo dovoljenja za vse
radiodifuzne kanale, preko katerih oddaja programe TV KoperCapodistria" oz. s takšnim sklepom Sveta RTV Slovenija.
Svet zato predlaga, naj Uprava razpiše naslednje oddajne točke
in radiodifuzne kanale: Železniki, Selca, Lubnik, Puštal, Gorenja
vas, Podbrdo, Javorje, Ajdovščina, Trbovlje, Kisovec, Zagorje,
Jevnica, Litija, Ortnek, Žužemberk.
Do končanega razpisnega postopka naj se prek navedenih
oddajnih točk in radiodifuznih kanalov oddaja program TV KoperCapodistria.

3. Na podlagi teh ugotovitev je Svet leta 1995 sklenil, da je potrebno
prenos TV programa TV Koper-Capodistria ohraniti v zakonsko
določenih okvirih; frekvence, ki jih sedaj uporablja RTV Slovenija
za prenos TV programa TV Koper-Capodistria na območjih, kjer
z zakonom k temu ni zavezana, pa naj se dodelijo v uporabo
drugim domačim radiodifuznim organizacijam, ki kažejo veliko
zanimanje za pridobitev novih radiodifuznih kanalov, na podlagi
javnega razpisa.

Svet predlaga Vladi RS, naj - v skladu z Zakonom o RTV Slovenija
- zagotovi potrebna finančna sredstva iz državnega proračuna
za sofinanciranje narodnostnega programa TV Koper-Capodistria
v takšni višini, da se dosedanji obseg (trajanje) narodnostnega
programa ne bo zmanjšal.
Svet poziva Javni zavod RTV Slovenija, da v še večji meri vključuje
oddaje izvirne produkcijeTV Koper-Capodistria v 1. in 2. nacionalni
program ter tako ohranja in krepi vezi med italijansko narodno
skupnostjo in večinskim narodom.

4. Spričo stališča Sveta RTV Slovenija, naj se RTV Slovenija
podaljšajo \tsa dovoljenja za oddajanje programa TV KoperCapodistria (ne glede na območje pokrivanja), je Svet sklenil, da
pred javno objavo posameznih oddajnih točk 2in kanalov s to
problematiko seznani Vlado Republike Slovenije.

Svet se pridružuje sklepu Komisije Državnega zbora RS za narodni
skupnosti, sprejetim na 2. seji dne 15. aprila 1997, ki "podpira
prizadevanja Vlade RS, da - v sodelovanju z RTV Slovenija sklene ustrezne meddržavne sporazume z Italijo, Madžarsko in
Hrvaško za pokrivanje ozemlja z radijskimi in televizijskimi signali
RTV Slovenija, posebej tistih, ki so namenjeni narodnostnima
programoma."

V tem gradivu "INFORMACIJA o problematiki razširjanja TV
programa Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria na ozemlju
Republike Slovenije" z dne 20. junija 1997, Svet poudarja:
- da je treba v celoti in kakovostno, kjer je to mogoče, pokriti s
signalom TV Koper-Capodistria območje, kjer živi italijanska
narodna skupnost, regijo, kateri je namenjen regionalni program TV Koper-Capodistria v slovenskem jeziku ter dele ozemlja
Italije, kjer živijo pripadniki slovenske narodne skupnosti;
- za izdajo novih dovoljenj za prenos programa TV KoperCapodistria izven ozemlja, na katerem živi italijanska narodna
skupnost oz. izven tim. primorske regije, ni pravne podlage, še
posebej glede na to, da gre pretežno za program v italijanskem
jeziku, ki se razširja brez prevoda v slovenski jezik;
- da zmanjšanje oddajniško-pretvorniške mreže ne pomeni
posega v (z ustavo in zakonom) določene pravice italijanske
narodne skupnosti, saj gre izključno za območja, kjer narodna
skupnost ne živi;

Pri tem Svet predlaga Vladi RS, naj si še posebej prizadeva, da bi
s temi sporazumi zagotovili tudi Slovencem v zamejstvu vidnost
in slišnost programov RTV Slovenija kot tudi možnost ustvarjanja
in razširjanja lastnih narodnostnih programov na celotnem ozemlju,
na katerem živijo.
5. Vlada se doslej do stališč in predlogov Sveta (z dne 20.6.1997)
v zvezi z mrežo TV Koper-Capodistria ni opredelila.

1

RTV Slovenija je junija 1996 to stališče spremenila: Svet RTVS je namreč
na 22. seji dne 13.6.1996 sprejel sklep, naj se zavodu RTVS podaljšajo
dovoljenja za vse radiodifuzne kanale, preko katerih oddaja programe TV
Koper-Capodistria.
2

Državni zbor RS je bil na to problematiko opozorjen v vseh dosedanjih
Poročilih Sveta

poročevalec, št. 22
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Pristojnost Sveta za radiodifuzijo s področja načel razdelitve
frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in radiodifuznih kanalov je
opredeljena v 58. členu Zakona o javnih glasilih (Uradni list RS,
štev. 18/94) in sicer:
- obravnava načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo
in radiodifuznih kanalov.

3. Opredelitev lokalnih nekomercialnih RTV
programov
Svet je novembra 1995 (Uradni list RS, št. 66/95) sprejel Merila
za opredelitev lokalnih nekomercialnih radijskih programov. Lokalni
nekomercialni program mora obsegati najmanj 40 % tim.
nekomercialnih (izobraževalnih, informativnih, kulturnih) vsebin.
Temeljni namen opredelitve nekomercialnih RTV programov je
preprečiti ali omejiti nadaljnjo komercializacijo slovenskega
medijskega prostora ter omogočiti obstoj in razvoj kakovostnih
lokalnih nekomercialnih programov kot dopolnitev in bogatitev
nacionalnih RTV programov, s tem, da naj bi ti programi uživali
različne materialne ugodnosti.

Glede na to, da ni določeno, kateri organ pripravlja in sprejme
takšna merila, se je Svet odločil, da posebna projektna skupina,
v sodelovanju z RTV organizacijami, pripravi Načela razdelitve
frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in dodeljevanja radiodifuznih
kanalov. Svet je Načela sprejel junija 1996 in so, ob pomanjkanju
drugih obvezujočih dokumentov, strokovna podlaga za njegovo
delo.

Marca 1996 (Uradni list RS, št. 22/96) je Svet sprejel tudi Merila
za opredelitev lokalnih nekomercialnih televizijskih programov.

Svet je, poleg z zakonom opredeljene kategorije "lokalnega
nekomercialnega programa", uvedel tudi "regionalne" (ne)
komercialne programe (glede na dejstvo, da zakonodaja ne določa
pokrajin oz. regij, je Svet kot kriterij za tim. regionalne programe
določil števila prebivalstva, ki ga signal pokriva, t.j. nad 10 %
prebivalstva RS) ter "nacionalne" komercialne programe, t.j.
programe z nacionalnim oz. državnim pokrivanjem.

Lokalni nekomercialni RTV programi morajo predvsem:
- zagotoviti objektivno in nepristransko obveščanje prebivalcev
ene ali več lokalnih skupnosti o političnih, kulturnih, verskih,
gospodarskih in drugih vprašanjih, pomembnih za življenje in
delo prebivalcev določene skupnosti;
- vzpodbujati kulturno ustvarjalnost in poustvarjalnost na območju
oddajanja;
- prispevati k predstavljanju in obnašanju lokalnega ljudskega
izročila in lokalnega ljudskega izročila in lokalne kulturne
dediščine;
- omogočiti neposredno sodelovanje prebivalcev in različnim
družbenim skupinam v programu;
- omogočiti brezplačno predstavitev dejavnosti dobrodelnih
ustanov in društev;
- omogočiti uravnoteženo zastopanje vseh legitimnih interesov;
- omogočiti spoznavanje izvirne slovenske oz. lokalne produkcije
na področju kulture, posebno pozornost namenjati kulturi govora;
- prispevati k dvigu splošne ter kulturne in izobraževalne ravni
prebivalstva ter spodbujati dialog in sožitje na temelju
spoštovanja vrednot kot so človekovo dostojanstvo in drugih
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

Svet ugotavlja, da je glede na obstoječe
frekvenčne plane, možno
zagotoviti radiodifuzne kanale za tri'1 tim. nacionalne komercialne
TV programe. Te programe lahko ustvarja ena TV organizacija ali
več TV organizacij skupno, ki, poleg lokalnega ali regionalnega
programa, vidnega na določenem območju, oddajajo tudi program, namenjen širšemu območju oz. vsem prebivalcem
Republike Slovenije.Tem komercialnim programom naj bi omogočili,
ob upoštevanju tehničnih možnosti in načela enakopravnosti, da
s svojim programom dosežejo vsaj 80 % prebivalstva Republike
Slovenije, oddajati pa morajo najmanj 15 ur dnevno. (Poleg Kanala
A štejemo, kot "nacionalne" komercialne TV programe še TV3 in
programe POP TV / POP TV - Tele 59, POP TV - MM TV in POP
TV - TV Robin/).
Poleg nacionalnih radijskih programov RTV Slovenija - Radia
Slovenija (3), je možno glede na obstoječe tehnične možnosti,
delovanje samo enega "nacionalnega" komercialnega radijskega
programa, ki bi pokrival 80 % prebivalstva Republike Slovenije.
(Takšno pokrivanje dosega le Radio Ognjišče.)

Maja 1997 je Svet ponovno preverjal uresničevanje programske
zasnove lokalnih nekomercialnih radijskih in televizijskih
programov. Status lokalnega nekomercialnega programa je priznal
20 radijskim3 in 2 TV programoma (Vaša televizija, Velenje in Vaš
kanal, Novo mesto), status nekomercialnosti pa je odvzel TV
programu IdeaTV - Kanal 10 iz Murske Sobote, ki zaradi oddajanja
komercialnega programa Gajba TV ne izpolnjuje več pogojev,
predpisanih za lokalni nekomercialni TV program.

5. Nadzor nad delovanjem RTV organizacij
V letu 1997 je svet v skladu z 58. členom Zakona o javnih glasilih,
ki nalaga svetu nadzor nad dejavnostjo lokalnih nekomercialnih
in komercialnih RTV organizacij, analiziral trinajst televizijskih in
triindvajset radijskih programov.

4. Načela dodeljevanja radiodifuznih kanalov

Dve RTV organizaciji, ki oddajata radijski program, je opozoril na
neskladnost programa s pogoji iz dovoljenja. Poleg formalnih pisnih
opozoril je strokovna služba sveta opravila tudi vrsto neformalnih
razgovorov z [astniki in uredniki RTV organizacij ter tudi na ta
način vplivala na odpravljanje kršitev zakona.

Zakon o javnih glasilih dovoljuje razširjanje RTV programov, poleg
nacionalni, tudi drugim RTV organizacijam, sedanji frekvenčni
plani pa to omogočajo v zelo okrnjenem obsegu. Za dosledno
izvajanje tega zakona bi bilo potrebno pripraviti nove plane
frekvenčne razdelitve zvokovnih in TV radijskih difuznih postaj.
Ker je frekvenčni prostor praktično že zaseden in prihaja do motenj
že med samimi slovenskimi postajami, je smiselno in potrebno
narediti nov plan samo na podlagi boljšega izkoriščanja
frekvenčnega prostora.

Z julijem 1997 je začel Svet, v dogovoru z zunanjim partnerjem,
izvajati reden mesečni nadzor nad komercialnimi TV programi, ki

3

Radio Cerkno, RGL Ljubljana, Studio D (Novo mesto), Radio Triglav
(Jesenice), Radio Šmarje pri Jelšah, RadioTrbovlje, Radio Žiri (Sora) Škofja
Loka, Radio Kranj, Radio Študent, Koroški radio (Slovenj Gradec), Murski
val (Murska Sobota), Radio Celje, Radio Posavje (Brežice), Radio Sevnica,
Alpski val (Kobarid), Radio Velenje, Radio Pluj, Radio Radlje ob Dravi
31. marec 1998

4

Te ocene se nanašajo na prizemeljsko omrežje in ne upoštevajo vseh
možnosti, ki jih bodo v prihodnje nudile nove tehnologije, digitalna TV in
radio, razvoj kabelskih sistemov, satelitsko oddajanje Ipd.
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2. Nadzorna funkcija Sveta

pokrivajo večino prebivalstva oziroma imajo "nacionalno"
pokritost ali pa so del komercialne TV mreže s takim pokrivanjem.
Ugotovljene so bile nekatere manjše kršitve glede predvajanja
oglasov, katerih število pa se je proti koncu leta (tudi kot posledica
opozoril sveta) bistveno zmanjšalo.

Svet želi in mora v prihodnje več pozornosti nameniti predvsem
opravljanju nadzorne funkcije, t.j. spremljanju skadnosti RTV
programov z zakonom, merili in kriteriji, ki jih je sprejel, še posebej
pa spremljanju uresničevanja predloženih programskih zasnov
RTV programov, na podlagi katerih se RTV oraganizaciji tudi
dodeli pravica uporabe radiodifuznega kanala oz. izda dovoljenje
za radijsko postajo ter status nekomercialnih programov.

Dve komercialni TV je svet opozoril na premajhen obseg lastne
produkcije in obe sta v določenem roku uskladili delovanje z
zakonom.

Nekatere naloge (npr. ocena primernosti posameznih oddaj z
vidika zaščite otrok in mladine) bodo seveda terjale sodelovanje
strokovnjakov z različnih področij.

Celoten nadzor v letu 1997 je zaznamovalo pomanjkanje finančnih
sredstev in kadrovskih možnosti za redno spremljanje programov,
predvsem pa pomanjkanje sankcij, s katerimi bi lahko svet
učinkovito odpravljal kršitve zakonov in pogojev iz dovoljenj.

Ob tem Svet ponovno poudarja, da brez ustrezne dopolnjene in
spremenjene zakonodaje in zadostnih finančnih sredstev svoje
nadzorne funkcije ne bo mogel učinkovito izvajati.

6. Pobuda za spremembe in dopolnitve Zakona o
javnih glasilih (s tezami)

Svet bo redno spremljal strukturo kapitala in lastniške deleže
ter morebitne kapitalske ali upravljalske povezave medijev v
Sloveniji, če mu bodo z novelo zakona zagotovljena tudi na tem
področju večja pooblastila.

Svet je pri svojem dosedanjem delu med drugim ugotovil, da
Zakon o javnih glasilih v nekaterih določbah ni dovolj jasen,
nekaterih vprašanj ne ureja ali pa jih po mnenju sveta ne ureja
ustrezno, zato je sprejel izhodišča za spremembe in dopolnitve
zakona. Imenoval je tudi posebno projektno skupino, v kateri
sodelujejo strokovnjaki s tega področja in ki je pripravila teze za
novelo zakona, pobudo (s tezami) pa bo Svet posredoval Vladi
oz. pristojnemu ministrstvu in Državnemu zboru.

3. Publikacija "Radio inTV v Sloveniji"
Svet namerava založiti publikacijo, v kateri bi širše in celovito
predstavili področje radia in televizije v Sloveniji (ocena stanja,
normativna ureditev, podatki o posameznih RTV organizacijah,
kabelska distribucija ipd.).

S spremembami in dopolnitvami zakona naj bi med drugim
predpisali večji obseg lokalnih vsebin v lokalnih nekomercialnih
programih, uskladili določbe zakona z novelo TV Direktive
Evropske Unije; okrepili vlogo in pristojnosti Sveta ter zagotovili
bolj učinkovito spoštovanje zakona.

4. Mednarodno sodelovanje

Še posebej pereče je, po mnenju Sveta, vprašanje sankcij, saj je
trenutno edini možen ukrep, ki ga ima Svet na razpolago, predlog
za odvzem radiodifuznega kanala, pri čemer pa gre za dolgotrajen
postopek in skrajen ukrep, prepoved oddajanja pa bi prizadela
predvsem gledalce.

Svet bo, v skladu s kadrovskimi in materialnimi možnostmi,
sodeloval pri delu mednarodnih strokovnih organizacij in na
strokovnih srečanjih, še posebej pa v delovnih telesih Sveta Evrope
in Evropske skupnosti.

7. Publikacija: "RTV programi v Sloveniji"

IV. SKLEPNE UGOTOVITVE IN
PREDLOGI

Svet je oktobra lani izdal dopolnjeno brošuro (slovensko-angleško)
"RTV programi v Sloveniji". Podatke je zbral na podlagi posebnega
vprašalnika, ki ga je poslal vsem RTV organizacijam v Sloveniji.

1. Svet ocenjuje:
- kljub objektivnim težavam, ki so ovirale njegovo delo
(pomanjkljiva zakonodaja, odsotnost kulturne politike in strategije
razvoja radiodifuzije), se je pokazalo, da v Republiki Sloveniji
tak organ na področju radiodifuzije potrebujemo;
- da je potrebno posprešiti pripravo nacionalnega kulturnega
programa in nacionalnega programa razvoja telekomunikacij, s
posebnim poudarkom na novih tehnologijah.

8. Mednarodno sodelovanje
- Predsednik Sveta se je udeležil 9. mednarodnega foruma o TV
v Lizboni (novembra 1997);
- strokovni delavec Sveta se je udeležil zasedanj Vodilnega
odbora za medije v Strasbourgu, strokovnega seminarja v
Dusseldorfu in sestankov na temo harmonizacije medijske
zakonodaje v Bruslju in Bratislavi;
- na prošnjo mednarodnih organizacij in tujih institutov je Svet
večkrat posredoval podatke s področja radiodifuzije.

2. Svet predla Državnemu zboru republike Slovenije, da:
- sprejme poročila Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije;
- podpre pobudo Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije za
spremembe in dopolnitve zakona o javnih glasilih, ki jih narekuje
predvsem obveznost uskladitve z določbami TV Direktive
Evropske unije;
- ratificira Evropsko konvencijo o čezmejni televiziji.

III. NALOGE SVETA V LETU 1998

Ivo Kranjčevič, l.r.
predsednik

1. Uporaba slovenskega jezika v RTV programih
Svet za radiodifuzijo je sklenil, da bo skrbno preučil in spremljal
vprašanje uporabe slovenskega jezika v RTV programih, ob
strokovni pomoči za to pristojnih ustanov.
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