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Vlada Republike Slovenije je na 105. seji dne 15. aprila 1999
določila besedilo:

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
LITVE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- mag. Igor ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Janez POŽAR, državni podsekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

W ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

1. člen

2. člen

^ ''icira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Publike Litve o mednarodnem cestnem prevozu, podpisan v
n Usu
'
14.. novembra 1997.

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

' Besedilo izvirnika sporazuma v litvanskem jeziku je na vpogled na Sektorju
za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
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4. člen

SPORAZUM

1. Izraz "redni avtobusni promet" pomeni storitev, kjer se prevozi
opravljajo v skladu z vnaprej dogovorjeno prometno potjo,
voznim redom in tarifo, osebe pa vstopajo in izstopajo na
vnaprej dogovorjenih mestih za ustavljanje na poti.

MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO REPUBLIKE LITVE
O MEDNARODNEM CESTNEM
PREVOZU

2. Redni avtobusni promet med ozemljema pogodbenic in v
tranzitu čez njuni ozemlji se opravlja sporazumno na podlagi
dovoljenja, ki ga izdata pristojna organa pogodbenic.

sta se v želji spodbuditi razvoj cestnega prevoza oseb in stvari
med državama in v tranzitu čez svoji ozemlji v interesu razvijanja
obojestransko koristnih gospodarskih odnosov

3. Vloga za pridobitev dovoljenja za opravljanje rednega
avtobusnega prometa se predloži pristojnemu organu
pogodbenice, kjer je prevoznik ustanovljen in so registrirana
posamezna vozila. Če zoper vlogo ni ugovorov, jo omenjeni
pristojni organ pošlje skupaj s svojim mnenjem pristojnemu
organu druge države.

in z namenom varstva okolja, pri čemer se uporabljajo vozila, ki
zmanjšujejo hrup in nevarne emisije ter ustrezajo visokim
tehničnim in varnostnim standardom,

4. O postopku in zahtevah za predložitev vlog in njihovi vsebini
se sporazume Mešana komisija, ustanovljena po 18. členu
tega sporazuma.

sporazumeli, kot sledi:

5. Promet, 6menjen v tem členu, velja za odobrenega in se
lahko začne opravljati, ko pristojna organa obeh pogodbenic
izmenjata dovoljenja z vsemi potrebnimi prilogami.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Litve (v nadaljevanju:
pogodbenici)

1. člen

Med potovanjem mora biti v vozilu dovoljenje ali njegov overjen
izvod.

1. V skladu s pogoji tega sporazuma lahko prevozniki obeh
pogodbenic z vozili, registriranimi v domači državi, opravljajo
mednarodni prevoz oseb in stvari po cesti za plačilo, najem ali
lastni račun na ozemlje druge pogodbenice ali z njega ali v tranzitu
čez to ozemlje.

5. člen
1. Izraz "promet na stalni progi tja in nazaj" pomeni storitev, k'
obsega prevoz vnaprej organiziranih skupin oseb v določen^
presledkih v obe smeri z enega samega mesta odhoda na
eno samo mesto prihoda. Vsaka skupina oseb, ki je na cl'l
odpotovala skupaj, se nato skupaj vrne na mesto odhodaMed potovanjem osebe ne vstopajo ali izstopajo. Prv°
potovanje nazaj na mesto odhoda in zadnje potovanje na ci I
se opravita s praznim vozilom.

2. Ta sporazum ne vpliva na pravice in dolžnosti vsake
pogodbenice, ki izhajajo iz določb drugih mednarodnih
sporazumov, veljavnih za eno ali drugo pogodbenico.

2. člen

2. Za storitve iz prvega odstavka tega člena je potrebno
dovoljenje, ki ga izdajo pristojni organi druge pogodbenice,
postopku in zahtevah za predložitev vlog ter o njihovi vsebin
se sporazume Mešana komisija, ustanovljena po 18. člen
tega sporazuma.

Za namen tega sporazuma:
1. izraz "prevoznik" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki je
bila ustanovljena na ozemlju ene od pogodbenic in je pooblaščena
za opravljanje mednarodnega prevoza oseb in stvari po cesti za
najem, plačilo ali lastni račun v skladu z veljavnimi notranjimi
zakoni in predpisi;

6. člen

2.izraz "vozilo" pomeni motorno vozilo, ki je registrirano na ozemlju
ene od pogodbenic, ali skupino vozil, od katerih je vsaj motorno
vozilo registrirano na enem od ozemelj pogodbenic, in ki se
uporablja ter je opremljeno izključno za prevoz oseb ali stvari in
pri potniškem prevozu tudi potniško cestno vozilo (avtobus) z
več kot devetimi sedeži, vključno z voznikovim;

1. Izraz "občasni potniški promet" pomeni prevozne storitve,
niso navedene v prvem odstavku 4. člena tega sporazuma-

|0

2. Za občasni potniški promet med ozemljema pogodbenic ali "
tranzitu čez ti ozemlji, ko se prevaža ista skupina oseb, ni potreb
dovoljenje, če:

3.Izraz "kabotaža" pomeni prevozne storitve med dvema ali več
točkami na ozemlju ene pogodbenice, ki jih opravlja prevoznik,
ustanovljen na ozemlju druge pogodbenice.

a) se krožna vožnja začne in konča v državi, v kateri je vozi'°
registrirano, pod pogojem, da isto vozilo pripelje skupino o
nazaj na mesto odhoda (zaprta vrata);

PREVOZ OSEB
3. člen

b) se potovanje z osebami začne v državi, v kateri je bii° voZ^j
registrirano, in konča na ozemlju druge pogodbenice
katerekoli druge države pod pogojem, da se vozilo Pra
vrne v državo, v kateri je bilo registrirano;

V skladu s tem sporazumom je potniški promet prevoz oseb in
njihove prtljage z avtobusi. Vključuje tudi prazne vožnje z avtobusi,
ki opravljajo omenjene prevoze.

c) se potovanje na cilj opravi s praznim vozilom pod P°9°^\
da vse osebe vstopijo na istem mestu, kamor jih je prej Pr|P
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g) prevoz vozil, ki so poškodovana ali pokvarjena;

isti prevoznik s storitvijo iz točke b) tega člena, in jih pelje
nazaj v državo, v kateri je bilo vozilo registrirano.

h) prevoz človekoljubnih pošiljk v nujnih primerih, še posebej ob
naravnih nesrečah;

3. V vozilih, ki se uporabljajo za opravljanje storitev po drugem
odstavku tega člena, mora biti pravilno izpolnjena potniška
spremnica s seznamom oseb, ki jo izpolni prevoznik in je overjena
z žigom in podpisom organizatorja potovanja in ima žig pristojnih
carinskih organov. Potniško spremnico prevoznik izpolni še na
ozemlju svoje države in jo med potovanjem ves čas hrani v
vozilu, za katero je bila izdana.

i)

prevoz živih živali v posebnih vozilih;

j) vožnjo raztovorjenega nadomestnega vozila, ki se uporablja
za prevoz stvari in zamenja pokvarjeno vozilo v drugi državi
ter nadaljuje prevoz v okviru dovolilnice, izdane za pokvarjeno
vozilo;

4

- Za občasni potniški promet, ki ne izpolnjuje določb drugega
odstavka tega člena, je potrebno dovoljenje pristojnega organa
druge pogodbenice.

k) vozila tehnične pomoči, ki pomagajo pokvarjenim ali
poškodovanim vozilom.
2. Voznik vozila, ki opravlja katerikoli prevoz iz prvega odstavka
tega člena, mora imeti vse potrebne dokumente, ki jasno kažejo
upravičenost prevoza po katerikoli od določb tega odstavka.

Mešana komisija iz 18. člena tega sporazuma sporazumno določi
obliko dovoljenja, ki se zahteva za opravljanje občasnega
Potniškega prometa, in druge zadeve v zvezi s tem prometom.

SPLOŠNE DOLOČBE

PREVOZ STVARI

9. člen

7. člen

Prevoz živih živali in pokvarljivih živil kot tudi redni avtobusni
promet imajo prednost, če so za omenjene prevoze potrebni
mejni, carinski in sanitarni pregled.

1

- Prevoznik vsake pogodbenice mora imeti dovolilnico za
opravljanje
mednarodnega prevoza stvari po cesti med državama,
v
tranzitu čez ozemlje pogodbenice in za dostavo stvari v tretje
države ali iz njih, če Mešana komisija iz 18. člena tega sporazuma
n
e določi drugače.

10. člen

Ena dovolilnica prevozniku ene države dovoljuje opraviti eno
krožno potovanje.

Kabotaža ni dovoljena, razen če je pristojni organ pogodbenice v
ta namen izdal posebno dovolilnico.

2- Dovolilnico sme uporabiti samo prevoznik, ki mu je bila izdana.
Ve
ljavna je za uporabo enega motornega vozila ali združene
kombinacije
vozil (priklopnik ali polpriklopnik) ne glede na državo,
v
kateri je bil registriran polpriklopnik ali priklopnik.

11. člen
1. Če teža in/ali dimenzije natovorjenega ali raztovorjenega vozila
pri opravljanju prevoza po določbah tega sporazuma presega
dovoljene omejitve, ki veljajo na ozemlju druge pogodbenice, je
potrebna posebna dovolilnica, ki jo izda pristojni organ te
pogodbenice.

3- Pristojna organa obeh pogodbenic vsako leto izmenj&ta število
^©izpolnjenih
dovolilnic, ki ga določi Mešana komisija iz 18. člena
,e
ga sporazuma.

2. Glede teže in dimenzij vozil se vsaka pogodbenica zavezuje,
da za vozila, ki so bila registrirana na ozemlju druge pogodbenice,
ne bo uvedla strožjih pogojev od tistih, ki veljajo za vozila,
registrirana v njeni državi.

8. člen
1

- Dovolilnice iz 7. člena tega sporazuma niso potrebne za:

a

) prevoz stvari z motornimi vozili, katerih dovoljena bruto teža
s
tovorom, vključno s prikolicami, ne presega 7,5 tone ali
katerih koristni tovor, vključno s prikolicami, ne presega 3,5
tone;

12. člen
Prevozniki, ustanovljeni v obeh pogodbenicah, morajo pri prevozu
nevarnega blaga spoštovati določbe Evropskega sporazuma o
mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR).

^ prevoz stvari pri selitvi s posebnimi vozili, ki so bila izdelana
ln
opremljena v ta namen;

13. člen

°> prevoz predmetov, opreme in živali za gledališke, filmske,
C|
rkuške ali glasbene predstave ali športne prireditve,
razstave ali sejme, radijske ali televizijske prenose ali
snemanje filmov pod pogojem, da se ti predmeti in oprema
uvažajo in izvažajo začasno;

Pogodbenici zagotovita potrebne spodbude za pospeševanje
kombiniranega prevoza in uporabe pomorskih pristanišč, ki so v
njunih državah.

Prevoz posmrtnih ostankov;
n\

14. člen

prevoz stvari z letališča in na letališče ob spremenjeni smeri
leta;

1. Ob upoštevanju določb tega sporazuma prevozniki ene
pogodbenice in posadke njihovih vozil na ozemlju druge
pogodbenice spoštujejo zakone in predpise, ki veljajo v tej državi.

' Prevoz poštnih pošiljk;

3

°- aPril 1999
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2. Dovolilnice in drugi potrebni dokumenti, ki se zahtevajo v skladu
s tem sporazumom, morajo biti v vozilu, na katero se nanašajo, in
jih je treba predložiti na zahtevo kateregakoli organa, ki je pristojen
za njihovo preverjanje.
3. Če prevoznik ali njegova posadka teže in večkrat krši veljavne
pravne predpise druge države ali določbe tega sporazuma, lahko
pristojni organ pogodbenice, na ozemlju katere je bilo vozilo
registrirano, na zahtevo pristojnega organa, na ozemlju katerega
je bil storjen prekršek, sprejme naslednje ukrepe v okviru veljavnih
predpisov obeh držav:

b) za Republiko Litvo:
Ministrstvo za promet,
Oddelek za cestni promet.

18. člen
1. Pogodbenici ustanovita Mešano komisijo, ki jo sestavljajo
predstavniki obeh pogodbenic.
Mešana komisija ima naslednje pristojnosti:

a) opozori prevoznika, da je dolžan upoštevati veljavne predpise
(opomin);

a) nadzoruje pravilno izvajanje tega sporazuma;

b) prevozniku začasno prepove opravljati prevoze med
pogodbenicama;

b) sprejema odločitve o številu, vrsti in veljavnosti dovolilnic iz 7.
člena tega sporazuma ter o vseh podrobnostih v zvezi z
dovoljenji iz 4., 5. in 6. člena tega sporazuma;

c) preneha izdajati dovolilnice zadevnemu prevozniku ali
odvzame že izdana dovoljenja za čas, ko je pristojni organ
druge države prevozniku začasno prepovedal opravljati
prevoz.
Določbe tega člena ne vplivajo na zakonite sankcije, ki se
uporabljajo v skladu z zakoni in predpisi države, na ozemlju katere
je prišlo do kršitve.
4. Pristojni organ, ki je sprejel katerikoli ukrep iz tretjega odstavka
tega člena, o tem obvesti pristojni organ druge pogodbenice.
15. člen

c) prouči in sestavi predloge za rešitev problemov;
d) obravnava vse druge skupno dogovorjene zadeve v zvezi s
cestnim prevozom, varstvom okolja in tehnično varnostjo
vozil;
e) predlaga spremembe in dopolnitve kateregakoli člena tega
sporazuma in te predloži pristojnima organoma v odobritev.
2. Mešana komisija se sestaja na zahtevo ene od pogodbenic
izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki Litvi. Odločitve Mešane
komisije so zavezujoče za obe pogodbenici.

1 -Pri opravljanju prevoza po določbah tega sporazuma so vozila
in njihovi rezervni deli obojestransko oproščeni vseh davkov in
dajatev na vožnjo z vozili in posest vozil.

1. Ta sporazum se uporablja začasno od dneva podpisa.

2. Vendar ta oprostitev ne velja za plačilo cestnin, mostnin in drugih
podobnih dajatev, ki se vedno zahtevajo na podlagi načela enakega
obravnavanja.

2. Pogodbenici po diplomatski poti obvestita druga drugo, da so
zahteve v zvezi s postopkom za začetek veljavnosti mednarodni"
sporazumov izpolnjene.

3. Pri vozilih iz prvega odstavka tega člena so carinskih dajatev
oproščeni:

3.Ta sporazum začne veljati 30. dan po dnevu zadnjega takšnega
obvestila.

a) vozila,

19. člen

20. člen

b) gorivo v običajnih rezervoarjih vozil,
c) rezervni deli, uvoženi na ozemlje druge pogodbenice in
namenjeni popravilu pokvarjenega vozila. Zamenjani deli se
ponovno izvozijo ali uničijo pod nadzorom pristojnih carinskih
organov druge pogodbenice.

16. člen
V skladu s preambulo tega sporazuma se pogodbenici
sporazumeta, da bosta pri opravljanju prevoznih storitev podpirali
uporabo sodobno opremljenih in tehnično varnih vozil, ki
povzročajo malo hrupa in katerih emisija nevarnih snovi je majhna.
17. člen

Pogodbenici se po potrebi pogajata o vsaki spremembi in dopolni""
tega sporazuma, takšna sprememba in dopolnitev pa začne*3
veljati v skladu s postopkom iz 19. člena.
21. člen
Ta sporazum velja, dokler ga ena pogodbenica ne odpove, lak°
da o tem po diplomatski poti pisno obvesti drugo pogodbenic"
najkasneje tri mesece pred iztekom koledarskega leta.
V potrditev tega sta podpisana, ki sta bila pravilno pooblaščen8,
podpisala ta sporazum.
Sestavljeno v Vilniusu dne 14. novembra 1997 v dveh izvodih
slovenskem, litvanskem in angleškem jeziku, pri čemer so vs
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlad
angleško besedilo.

Pristojna organa za izvajanje tega sporazuma sta:
a) za Republiko Slovenijo
Ministrstvo za promet in zveze;
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Za Vlado Republike Slovenije:
Ivo Vajgl l.r

Za Vlado Republike Li'v®f
Algimantas Rimkunas

30. april 1&9

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

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

OBRAZLOŽITEV

'• Sporazum je bil podpisan v Vilniusu 14. novembra 1997.

4. Sporazum se na podlagi 19. člena začasno uporablja od
datuma podpisa, to je od 14.11.1997.

2- Razlogi za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in
načina za nadaljnji nemoteni cestni prevoz oseb in stvari na
temelju načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega
prevoza med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji.

5. Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
6.

3

- Bistveni elementi sporazuma temeljijo na načelih olajšav pri
opravljanju meddržavnega in tranzitnega prevoza oseb in
stvari na načelu liberalizacijskih procesov pri teh prevozih
med državama, v želji po čim boljšem gospodarskem razvoju
med njima.

V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti
finančna sredstva za pokritje stroškov za delo slovenskega
dela Mešane komisije (stroški potovanj, dnevnice)
predvidoma enkrat letno. Predlagamo, da se ta sredstva
zagotovijo iz proračunskih sredstev Ministrstva za promet in
zveze Republike Slovenije.

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

Vlada Republike Slovenije je na 105. seji dne 15. aprila 1999
določila besedilo:
' PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI ROTTERDAMSKE
konvencije o postopku soglasja po predhodnem
obveščanju za določene nevarne kemikalije in
pesticide v mednarodni trgovini,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Marjan JEREB, minister za zdravstvo;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- dr. Marta CIRAJ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
zdravstvo;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

k' ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Pravnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63.
č'ena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

1. člen

2. člen

^ ificira se Rotterdamska konvencija o postopku soglasja po
j.r®dhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesv mednarodni trgovini, sklenjena v Rotterdamu dne 10.
P'ernbra 1998.

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

a,

3
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ROTTERDAMSKA KONVENCIJA O
POSTOPKU SOGLASJA PO
PREDHODNEM OBVEŠČANJU ZA
DOLOČENE NEVARNE KEMIKALIJE iN
PESTICIDE V MEDNARODNI TRGOVINI

Pogodbenice te konvencije
se zavedajo škodljivega vpliva, ki ga imajo na zdravje ljudi in na
okolje določene nevarne kemikalije in pesticidi v mednarodni
trgovini,
se sklicujejo na ustrezne določbe Deklaracije o okolju in razvoju
iz Ria in na 19. poglavje Agende 21 o "Okolju primernem ravnanju
s strupenimi kemikalijami, v kar je vključeno tudi preprečevanje
nezakonitega mednarodnega prometa s strupenimi in nevarnimi
izdelki",
ne pozabljajo dela, opravljenega v okviru Programa Združenih
narodov za okolje (UNEP) in v Organizaciji Združenih narodov
za prehrano in kmetijstvo (FAO) za prostovoljno izvajanje postopka
soglasja po predhodnem obveščanju, kot je določen v
spremenjenih Londonskih smernicah UNEP za izmenjavo
informacij o kemikalijah v mednarodni trgovini (v nadaljevanju
"spremenjene Londonske smernice"), in v Mednarodnem FAO
kodeksu obnašanja pri razširjanju in uporabi pesticidov (v
nadaljevanju "Mednarodni kodeks obnašanja"),
upoštevajo razmere in posebne potrebe držav v razvoju in držav
z gospodarstvom v prehodu, ki jim je zlasti treba pomagati okrepiti
njihove lastne sposobnosti in zmogljivosti za ravnanje s
kemikalijami, vključno s prenosom tehnologije, in to z
zagotavljanjem finančne in strokovne pomoči in s pospeševanjem
sodelovanja med pogodbenicami,
ugotavljajo posebne potrebe nekaterih držav po informacijah o
tranzitu,
priznavajo, da bi bilo treba v vseh državah uveljavljati ustaljene
dobre postopke za ravnanje s kemikalijami, pri čemer naj bi med
drugim upoštevali prostovoljno sprejete standarde, zapisane v
Mednarodnem kodeksu obnašanja in Kodeksu etike UNEP v
mednarodni trgovini s kemikalijami,
želijo zagotoviti, da so nevarne kemikalije, ki se izvažajo z njihovih
ozemelj, pakirane in označene tako, da sta ustrezno zavarovana
zdravje ljudi in okolje, ter skladno z načeli spremenjenih
Londonskih smernic in Mednarodnega kodeksa obnašanja,
priznavajo, da bi se morali trgovinska in okoljska politika vzajemno
podpirati s ciljem uresničevanja zdržnega razvoja,
poudarjajo, da se nič v tej konvenciji ne sme razlagati tako, kot da
bi kakor koli vnašalo spremembo v pravice in obveznosti kake
pogodbenice po katerem koli mednarodnem sporazumu, ki se
uporablja za kemikalije v mednarodni trgovini ali za varstvo okolja,
razumejo, da namen teh uvodnih trditev ni vzpostavljanje hierarhije
med to konvencijo in drugimi mednarodnimi sporazumi,
so odločene varovati zdravje ljudi, vključno z zdravjem
uporabnikov in delavcev, in okolje pred morebitnimi škodljivimi
vplivi določenih nevarnih kemikalij in pesticidov v mednarodni
trgovini in zato
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SO SE SPORAZUMELE, KOT SLEDI:
1. člen
CNj
Cilj te konvencije je pospeševati skupno odgovornost in skupna
prizadevanja med pogodbenicami v mednarodni trgovini določenih
nevarnih kemikalij, da zavarujejo zdravje ljudi in okolje pred
morebitnimi poškodbami in prispevajo k okoljsko sprejemljivi
uporabi kemikalij, in sicer tako da omogočajo lažjo izmenjavo
informacij o njihovih značilnostih, da v vsaki državi poskrbijo za
odločanje o njihovem uvozu in izvozu in da s sprejetimi odločitvami
seznanijo vse pogodbenice.
2. člen
Opredelitev poimov
Za namene te konvencije:
(a) "kemikalija" pomeni snov samo po sebi ali v mešanici ali
pripravku, pridobljeno v naravi ali proizvedeno, ne vključuje
pa nobenih živih organizmov. Sem spadajo te vrste kemikalij:
pesticidi (vključno z zelo nevarnimi oblikami pesticidnih
pripravkov) in industrijske kemikalije;
(b) "prepovedana kemikalija" pomeni kemikalijo, za katero so
bile z dokončnim ureditvenim ukrepom prepovedane vse
uporabe v eni ali več vrstah kemikalij zaradi varovanja zdravja
ljudi ali varstva okolja. Sem spadajo kemikalije, za katere je
bila zavrnjena odobritev za prvo uporabo ali ki jih je industrija
umaknila z domačega trga ali iz nadaljnjega obravnavanja v
postopku za odobritev uporabe na domačem trgu ali kadar je
popolnoma jasno, da je bil tak ukrep sprejet zaradi varovanja
zdravja ljudi ali varstva okolja;
(c) "strogo omejena kemikalija" pomeni kemikalijo, za katero je
bila v eni ali več vrstah kemikalij z dokončnim ureditvenih
ukrepom prepovedana praktično vsakršna uporaba zaradi
varovanja zdravja ljudi ali varstva okolja, vendar je ostala
dovoljena za določene posebne uporabe. Sem spadajo
kemikalije, za katere je bila zavrnjena odobritev za praktično
vsakršno uporabo ali ki jih je industrija umaknila z domačega
trga ali iz nadaljnjega obravnavanja v postopku za odobrite*'
uporabe na domačem trgu ali kadar je popolnoma jasno, daje
bil tak ukrep sprejet zaradi varovanja zdravja ljudi ali varstva
okolja;
(d) "zelo nevarna oblika pesticidnega pripravka" pomeni
kemikalijo, ki je bila sestavljena za pesticidno uporabo in P"
kateri je v kratkem času po enkratni ali večkratn'
izpostavljenosti ob uporabi mogoče opaziti hude učinke na
zdravje ali okolje;
(e) "dokončni ureditveni ukrep" pomeni vsak ukrep, ki 9a
pogodbenica sprejme in ji za njim ni treba sprejeti nobenega
nadaljnjega ureditvenega ukrepa za prepoved ali strog0
omejitev kemikalije;
(f) "izvoz" in "uvoz" pomenita vsak v svojem ustreznem pomenu
gibanje kemikalije od ene pogodbenice k drugi pogodbenic1'
vendar je pri tem čisti tranzit izključen;
(g) "pogodbenica" pomeni državo ali organizacijo za regionain®
gospodarsko povezovanje, ki je privolila, da jo ta konvenci)
zavezuje in zanjo ta konvencija velja;
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(h) "organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje"
pomeni organizacijo, ki so jo ustanovile suverene države
določene regije in na katero so njene države članice prenesle
pristojnost za zadeve, ki jih ureja ta konvencija, ter jo v skladu
z njenimi notranjimi postopki pravilno pooblastile, da to
konvencijo podpiše, ratificira, sprejme, odobri ali k njej pristopi;

5-člen
Postopki za prepovedane ali stroao omejene
kemikalije
1. Vsaka pogodbenica, ki je sprejela dokončni ureditveni ukrep, o
takem ukrepu pisno uradno obvesti sekretariat. Tako uradno
obvestilo mora biti dano čim prej, najkasneje pa devetdeset dni
po dnevu, ko je dokončni ureditveni ukrep začel veljati; vsebovati
mora informacije, zahtevane v Prilogi I, če so na voljo.

(i) "odbor za pregled kemikalij" pomeni pomožni organ, naveden
v šestem odstavku 18. člena.

2. Vsaka pogodbenica na dan, ko začne ta konvencija zanjo
veljati, pisno uradno obvesti sekretariat o svojih dokončnih
ureditvenih ukrepih, ki takrat veljajo; edina izjema pri tem je, da
pogodbenici, ki je uradna obvestila o svojih dokončnih ureditvenih
ukrepih predložila že po spremenjenih Londonskih smernicah ali
po Mednarodnem kodeksu obnašanja, teh uradnih obvestil ni
treba ponovno predložiti.

3. člen
Področje uporabe konvencije
1 • Ta konvencija se uporablja za:
a) prepovedane ali strogo omejene kemikalije in
b) zelo nevarne oblike pesticidnih pripravkov.

3. Sekretariat čim prej, nikakor pa ne kasneje kot šest mesecev
po prejemu uradnega obvestila iz prvega in drugega odstavka
preveri in potrdi, ali uradno obvestilo vsebuje informacije,
zahtevane v Prilogi I. Če uradno obvestilo zahtevane informacije
vsebuje, sekretariat takoj pošlje vsem pogodbenicam povzetek
prejetih informacij. Če pa uradno obvestilo ne vsebuje zahtevanih
informacij, sekretariat ustrezno pouči pogodbenico, ki je obvestilo
poslala.

2- Ta konvencija se ne uporablja za:
a) mamila in psihotropne snovi,
b) radioaktivne snovi,
c) odpadke,

4. Sekretariat vsakih šest mesecev pošlje pogodbenicam strnjen
pregled informacij, ki jih je prejel po prvem in drugem odstavku,
vključno z informacijo o tistih uradnih obvestilih, ki ne vsebujejo
vseh informacij, zahtevanih v Prilogi I.

d) kemično orožje,
e) farmacevtske pripravke, vključno z zdravili za uporabo v
humani in veterinarski medicini,

5. Ko sekretariat prejme najmanj eno uradno obvestilo iz vsakega
od obeh območij za soglasje po predhodnem obveščanju za
določeno kemikalijo, za katero je preveril in potrdil, da izpolnjuje
pogoje iz Priloge I, jih takoj pošlje odboru za pregled kemikalij.
Sestava območij za soglasje po predhodnem obveščanju se določi
s sklepom, sprejetim s konsenzom na prvem zasedanju
konference pogodbenic.

') kemikalije, uporabljene kot dodatek hrani,
g) hrano,
h) kemikalije v količinah, ki verjetno ne vplivajo na zdravje
ljudi ali na okolje, če so uvožene:

6. Odbor za pregled kemikalij pregleda informacije, poslane v
takih uradnih obvestilih, in v skladu z merili, navedenimi v Prilogi
II, priporoči konferenci pogodbenic, da bi bil za kemikalijo potreben
postopek soglasja po predhodnem obveščanju in bi jo temu
ustrezno morali uvrstiti na seznam v Prilogi III.

i) za raziskavo ali analizo ali
ii) če jih uvozi posameznik za osebno uporabo v količinah, ki
so za tako uporabo primerne.

6. člen
4. člen

Postopki za zelo nevarne oblike pesticidnih
pripravkov

Pristojni državni organi
1

1. Vsaka pogodbenica, ki je država v razvoju ali država z
gospodarstvom v prehodu in se srečuje s težavami ki jih povzroči
kaka zelo nevarna oblika pesticidnega pripravka v danih
okoliščinah uporabe na njenem ozemlju, lahko predlaga
sekretariatu uvrstitev take zelo nevarne oblike pesticidnega
pripravka na seznam v Prilogi III. Pri pripravi predloga se
pogodbenica lahko opira na strokovne izkušnje in znanje iz
katerega koli ustreznega vira. Predlog naj vsebuje informacije,
zahtevane v 1. delu Priloge IV.

-Vsaka pogodbenica imenuje enega ali več državnih organov, ki
Pooblaščeni, da v njenem imenu opravljajo upravne naloge, ki
l"1 zahteva ta konvencija.
?'a Vsaka pogodbenica skuša zagotoviti, da ima tak organ ali imajo
ki organi na voljo dovolj sredstev za uspešno opravljanje svojih
n
alog.
^ Vsaka pogodbenica najkasneje do dne, ko začne ta konvencija
an
)Q veljati, uradno obvesti sekretariat o imenu in naslovu takega
3na ali
v?aki
organov. Nemudoma uradno obvesti sekretariat tudi o
spremembi imena in naslova takega organa ali organov.

2. Sekretariat čim prej, nikakor pa ne kasneje kot šest mesecev
po prejemu predloga iz prvega odstavka preveri in potrdi, ali
predlog vsebuje informacije, zahtevane v 1. delu Priloge IV. Če
predlog zahtevane informacije vsebuje, sekretariat takoj pošlje
vsem pogodbenicam povzetek prejetih informacij. Če pa predlog
ne vsebuje zahtevanih informacij, sekretariat ustrezno pouči
pogodbenico, ki je predlog poslala.

.' Sekretariat takoj obvesti pogodbenice o uradnih obvestilih, ki
,e
Prejel na podlagi tretjega odstavka.
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3. Priporočilo iz drugega odstavka je treba poslati konferenci
pogodbenic skupaj s popravljenim osnutkom navodil za odločanje.
Konferenca pogodbenic odloči, ali bi bilo treba kemikalijo izbrisati
iz Priloge III in potrditi popravljeni osnutek navodil za odločanje.

3. Sekretariat zbere dodatne informacije, določene v 2. delu
Priloge IV, za predlog, ki ga je poslal po drugem odstavku,
4. Ko so za določeno zelo nevarno obliko pesticidnega pripravka
izpolnjene zahteve iz drugega in tretjega odstavka, pošlje
sekretariat predlog in z njim povezane informacije odboru za
pregled kemikalij.

4. Ko je konferenca pogodbenic odločila, da se kemikalija izbriše
iz Priloge III, in je potrdila popravljena navodila za odločanje,
sekretariat to informacijo takoj sporoči vsem pogodbenicam.

5. Odbor za pregled kemikalij pregleda informacije, poslane v
predlogu, in dodatne zbrane informacije ter v skladu z merili,
navedenimi v 3. delu Priloge IV, priporoči konferenci pogodbenic,
da bi bil za kemikalijo potreben postopek soglasja po predhodnem
obveščanju in bi jo temu ustrezno morali uvrstiti na seznam v
Prilogi III.

10. člen
Obveznosti v zvezi z uvozom kemikalij iz seznama v
Prilogi III
1. Vsaka pogodbenica izvaja ustrezne zakonske ali upravne
ukrepe, da zagotovi pravočasne odločitve glede uvoza kemikalij,
ki so na seznamu v Prilogi III.

7. člen
Uvrstitev na seznam kemikalij v Prilogi III

2. Vsaka pogodbenica pošlje sekretariatu čim prej, vendar
vsekakor najkasneje devet mesecev po dnevu, ko so ji bila
poslana navodila za odločanje iz tretjega odstavka 7. člena,
odgovor glede nadaljnjega uvažanja take kemikalije. če
pogodbenica svoj odgovor spremeni, mora tudi spremenjeni
odgovor takoj poslati sekretariatu.

1. Odbor za pregled kemikalij mora za vsako kemikalijo, za katero
se je odločil, da jo bo priporočil za uvrstitev na seznam v Prilogi
III, pripraviti osnutek navodil za odločanje. Navodila za odločanje
morajo temeljiti najmanj na informacijah, vsebovanih v Prilogi I
oziroma v Prilogi IV in vključevati tudi informacije o uporabi
kemikalije v kaki drugi vrsti kemikalij in ne le v tisti, za katero se
uporablja dokončni ureditveni ukrep.

3. Sekretariat po izteku roka iz drugega odstavka pogodbenici, ki
takega odgovora ni dala, takoj pošlje pisni zahtevek, da to stori.
Če pogodbenica odgovora ne bi mogla dati, ji sekretariat, kadar je
to primemo, pomaga odgovoriti v roku, ki je določen v zadnjem
stavku drugega odstavka 11. člena.

2. Priporočilo iz prvega odstavka se skupaj z osnutkom navodil
za odločanje pošlje konferenci pogodbenic. Konferenca
pogodbenic odloči, ali je za kemikalijo potreben postopek soglasja
po predhodnem obveščanju in jo temu ustrezno uvrsti na seznam
v Prilogi III ter potrdi osnutek navodil za odločanje.

4. V odgovoru iz drugega odstavka naj bo navedena ena od teh
rešitev:

3. Ko je konferenca pogodbenic odločila, da se kemikalija doda
na seznam v Prilogi III, in je potrdila ustrezna navodila za odločanje,
sekretariat to informacijo takoj sporoči vsem pogodbenicam.

a) dokončna odločitev na podlagi zakonskih ali upravnih
ukrepov:
i) soglašanje z uvozom,

8. člen

ii) nesoglašanje z uvozom ali

Kemikalije v prostovoljnem postopku soglasja po
predhodnem obveščanju

iii) soglašanje z uvozom samo pod določenimi pogoji ali

Za vsako kemikalijo, ki ni na seznamu v Prilogi III in je bila pred
prvim zasedanjem konference pogodbenic vključena v
prostovoljni postopek soglasja po predhodnem obveščanju, se
konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju odloči, da
tako kemikalijo vključi v seznam iz Priloge III, če ima zadostne
dokaze, da so bile izpolnjene vse zahteve za uvrstitev na seznam
v tej prilogi.

b) začasni odgovor, ki lahko vsebuje:
i) začasno odločitev o soglašanju z uvozom s posebnim'
pogoji ali brez njih ali nesoglašanje z uvozom v tem vmesnem
obdobju,
ii) izjavo, da dokončno odločitev še dejavno proučujejo,

9. člen

iii) zahtevek sekretariatu ali pogodbenici, ki je uradno obvestila
o dokončnem ureditvenem ukrepu, za nadaljnje informacil0,

Izbris kemikalij iz seznama v Prilogi III

iv) zahtevek sekretariatu za pomoč pri ovrednotenJu
kemikalije.

1. Če pogodbenica predloži sekretariatu informacijo, ki ob odločanju
o uvrstitvi kemikalije na seznam v Prilogi III ni bila na voljo, in je iz
take informacije razvidno, da njena uvrstitev na seznam morda ni
več upravičena v skladu z ustreznimi merili iz Priloge II oziroma
iz Priloge IV, sekretariat tako informacijo pošlje odboru za pregled
kemikalij.

5. Odgovor pododstavka (a) ali (b) četrtega odstavka se nanaša
na vrsto ali vrste kemikalij, ki so za to kemikalijo navedene
Prilogi III.
6. Dokončni odločitvi naj bi bil priložen opis vseh zakonodajnih a'1
upravnih ukrepov, ki so podlaga za odločitev.

2. Odbor za pregled kemikalij pregleda informacije, ki jih prejme
po prvem odstavku. Za vsako kemikalijo, za katero se je odbor
za pregled kemikalij v skladu z ustreznimi merili iz Priloge II
oziroma iz Priloge IV odločil priporočiti izbris iz seznama v Prilogi
III, mora pripraviti popravljeni osnutek navodil za odločanje.
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7. Vsaka pogodbenica najkasneje na dan, ko začne konvenclj®
zanjo veljati, pošlje sekretariatu odgovore za vsako kemikalij0
seznama v Prilogi III. Pogodbenici, ki je te odgovore dala že P
spremenjenih Londonskih smernicah ali po Mednarodn
kodeksu obnašanja, teh odgovorov ni treba ponovno predl°zl
12
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8- Vsaka pogodbenica da svoje odgovore po tem členu v skladu
s svojimi zakonskimi ali upravnimi ukrepi na voljo vsem, ki so v
n
ieni pristojnosti, in jih to zadeva.

Obveznosti pogodbenic izvoznic po tem odstavku začnejo veljati
po izteku šestmesečnega obdobja po dnevu, ko je sekretariat v
skladu z desetim odstavkom 10. člena prvič obvestil pogodbenice,
da neka pogodbenica ni poslala odgovora ali da je poslala začasen
odgovor, ki ne vsebuje začasne odločitve, nato pa veljajo eno
leto.

9. Pogodbenica, ki se je na podlagi drugega in četrtega odstavka
tega člena in drugega odstavka 11. člena odločila, da ne da soglasja
za uvoz kake kemikalije ali da tako soglasje da le pod posebnimi
Pogoji, mora, če tega še ni storila, sočasno prepovedati ali pod
Posebnimi pogoji dovoliti tudi:

12. člen

a) uvoz kemikalije iz katerega koli vira in

Uradno obvestilo o izvozu

b) domačo proizvodnjo kemikalije za domačo uporabo.

1. Kadar pogodbenica izvaža s svojega ozemlja kemikalijo, ki je
prepovedana ali strogo omejena, mora pogodbenici uvoznici
priskrbeti uradno obvestilo o izvozu. Uradno obvestilo o izvozu
vsebuje informacije, navedene v Prilogi V.

10. Vsakih šest mesecev sekretariat seznani vse pogodbenice z
odgovori, ki jih je prejel. Kadar je ustrezno gradivo na voljo,
vključuje
taka informacija tudi opis zakonskih ali upravnih ukrepov,
n
a katerih temeljijo odločitve. Poleg tega sekretariat obvesti
Pogodbenice tudi o vseh primerih, ko odgovor ni bil poslan.

2. Uradno obvestilo o izvozu je treba za tako kemikalijo zagotoviti
pred prvim izvozom, potem ko je bil sprejet ustrezni dokončni
ureditveni ukrep. Nato pa je uradno obvestilo o izvozu treba
zagotoviti pred prvim izvozom v vsakem koledarskem letu. Zahtevi
o uradnem obveščanju pred izvozom se pristojni državni organ
pogodbenice uvoznice lahko odpove.

11. člen
Obveznosti v zvezi z izvozom kemikalij iz seznama v
Prilogi III

3. Pogodbenica izvoznica zagotovi dopolnjeno uradno obvestilo
o izvozu, potem ko je sprejela dokončni ureditveni ukrep, ki ima
za posledico večjo spremembo glede prepovedi ali stroge omejitve
kemikalije.

1-Vsaka pogodbenica izvoznica:
a) izvaja ustrezne zakonske ali upravne ukrepe, da z
odgovori, ki jih je poslala sekretariatu v skladu z desetim
odstavkom 10. člena, seznani vse, ki so v njeni pristojnosti in
jih to zadeva;

4. Pogodbenica uvoznica potrdi prejem prvega uradnega obvestila
o izvozu, potem ko je bil sprejet dokončni ureditveni ukrep. Če
pogodbenica izvoznica tega potrdila ne prejme v tridesetih dneh,
potem ko je odposlala uradno obvestilo o izvozu, predloži še
drugo uradno obvestilo. Pogodbenica izvoznica se primerno
potrudi, da zagotovi, da pogodbenica uvoznica prejme drugo
uradno obvestilo.

b) sprejme ustrezne zakonske ali upravne ukrepe, da
zagotovi, da izvozniki v njeni pristojnosti ravnajo skladno z
odločitvami v vsakem odgovoru, in sicer najkasneje v šestih
mesecih po dnevu, ko je sekretariat v skladu z desetim
odstavkom 10. člena prvič obvestil pogodbenice o tem
odgovoru;

5. Obveznosti pogodbenice iz prvega odstavka prenehajo, ko je:
a) kemikalija uvrščena na seznam v Prilogi III;

c) svetuje in pomaga pogodbenicam uvoznicam na njihovo
zahtevo in kot je primerno:

b) pogodbenica uvoznica za tako kemikalijo dala sekretariatu
odgovor v skladu z drugim odstavkom 10. člena in

0 da dobijo nadaljnje informacije, ki jim pomagajo ukrepati v
skladu s četrtim odstavkom 10. člena in pododstavkom (c)
drugega odstavka tega člena in

c) sekretariat razposlal odgovor pogodbenicam v skladu z
desetim odstavkom 10. člena.
13. člen

'0 da utrdijo svoje zmogljivosti in sposobnosti, da varno ravnajo
s kemikalijami v vsem njihovem življenjskem krogu.

Informacije, ki morajo spremljati izvožene kemikalije

p' Vsaka pogodbenica zagotovi, da se kemikalija iz seznama v
ril
°gi III ne izvaža z njenega ozemlja v nobeno pogodbenico
Uv
oznico, ki v izjemnih okoliščinah ni predala odgovora, ali pa je
pedala začasni odgovor, ki ne vsebuje začasne odločitve, razen

1. Konferenca pogodbenic pozove Svetovno carinsko
organizacijo, da posameznim kemikalijam ali skupinam kemikalij,
ki so na seznamu v Prilogi III, ustrezno dodeli posebne carinske
oznake po harmoniziranem sistemu. Če je bila oznaka taki
kemikaliji dodeljena, vsaka pogodbenica vedno zahteva, da je pri
izvozu v odpremni listini za tako kemikalijo ta oznaka navedena.

a) je to kemikalija, ki je v trenutku uvoza registrirana kot
kemikalija v pogodbenici uvoznici, ali

2. Brez vpliva na kakršne koli zahteve pogodbenice uvoznice
vsaka pogodbenica zahteva, da se za kemikalije, ki so na
seznamu v Prilogi III, in za kemikalije, ki so na njenem ozemlju
prepovedane ali strogo omejene, pri izvozu izpolnjujejo zahteve
označevanja, ki zagotavljajo, da so na voljo ustrezne informacije
glede tveganj in/ali nevarnosti za zdravje ljudi ali za okolje, pri tem
pa upoštevajo veljavne mednarodne standarde.

b) je to kemikalija, za katero je dokazano, da je bila v
Pogodbenici uvoznici že pred tem v uporabi ali je bila v to
Pogodbenico uvažana, in za katero ni bil sprejet noben
ureditveni ukrep, ki bi prepovedoval njeno uporabo, ali
c

) je izvoznik prek pristojnega državnega organa pogodbenice
oznice zaprosil za izrecno soglasje za uvoz in ga tudi dobil.
p
ogodbenica uvoznica mora na tak zahtevek odgovoriti v
šestdesetih dneh in takoj obvestiti sekretariat o svoji odločitvi.
Uv
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3. Brez vpliva na kakršne koli zahteve pogodbenice uvoznice
vsaka pogodbenica lahko zahteva, da se za kemikalije, za katere
je na njenem ozemlju zahtevano okoljevarstveno ali zdravstveno
označevanje, pri izvozu izpolnjujejo zahteve označevanja, ki
zagotavljajo, da so na voljo ustrezne informacije glede tveganj in/
ali nevarnosti za zdravje ljudi ali za okolje, pri tem pa upoštevajo
veljavne mednarodne standarde.

15. člen
Izvaianie konvencije
1. Vsaka pogodbenica sprejme vse potrebne ukrepe za
vzpostavitev in utrditev svoje notranje infrastrukture in institucij
za uspešno izvajanje te konvencije. Med takimi ukrepi je po potrebi
lahko sprejetje ali sprememba notranjih zakonskih ali upravnih
ukrepov, lahko pa so to tudi:

4. Za kemikalije iz drugega odstavka, ki so namenjene za uporabo
v poklicni dejavnosti, vsaka pogodbenica izvoznica zahteva, da
je vsakemu uvozniku poslan varnostni list v mednarodno priznani
obliki, v katerem so navedene najnovejše razpoložljive informacije.

a) ustanovitev državnih registrov in podatkovnih baz, vključno
z varnostnimi informacijami za kemikalije,

5. Informacije na nalepki in na varnostnem listu bi morale biti, če
je to le mogoče izvesti, napisane v enem ali več uradnih jezikih
pogodbenice uvoznice.

b) spodbujanje pobud industrije za pospeševanje kemijske
varnosti in
c) pospeševanje prostovoljnih dogovorov ob upoštevanju
določb 16. člena.

14. člen

1. Vsaka pogodbenica na primeren način in v skladu s cilji te
konvencije olajšuje:

2. Vsaka pogodbenica v izvedljivem obsegu zagotovi, da ima
javnost primeren dostop do informacij o ravnanju s kemikalijami
in obvladovanju nezgod kakor tudi o drugih možnih rešitvah, ki so
za zdravje ljudi in okolje varnejše kakor kemikalije iz seznama v
Prilogi III.

a) izmenjavo znanstvenih, tehničnih, gospodarskih in pravnih
informacij v zvezi s kemikalijami na področju uporabe te
konvencije, kar vključuje tudi toksikološke, ekotoksikološke
in varnostne informacije;

3. Pogodbenice soglašajo, da bodo pri izvajanju te konvencije na
podregionalni, regionalni in svetovni ravni med seboj sodelovale
neposredno ali prek pristojnih mednarodnih organizacij, kadar je
to primerno.

b) zagotavljanje javno dostopnih informacij o notranjih
dokončnih ureditvenih ukrepih, pomembnih za cilje te
konvencije;

4. Nič v tej konvenciji se ne sme razlagati tako, kot da omejuje
pravico pogodbenic, da sprejemajo strožje varstvene ukrepe za
zdravje ljudi in okolje, kot so zahtevani po tej konvenciji, pod
pogojem, da je tako ukrepanje skladno z določbami te konvencije
in mednarodnim pravom.

Izmenjava informacij

c) ustrezno zagotavljanje informacij drugim pogodbenicam
neposredno ali prek sekretariata o notranjih ureditvenih
ukrepih, ki bistveno omejujejo eno ali več vrst uporabe kake
kemikalije.

16. člen

2. Pogodbenice, ki si izmenjujejo informacije na podlagi te
konvencije, varujejo vsako zaupno informacijo skladno z
medsebojnim dogovorom.

Strokovna pomoč
Pogodbenice sodelujejo pri pospeševanju strokovne pomoči za
razvoj infrastrukture in zmogljivosti, ki so potrebne za tako ravnanje
s kemikalijami, da je to konvencijo mogoče izvajati, pri tem pa !>e
posebej upoštevajo potrebe držav v razvoju in držav z
gospodarstvom v prehodu. Pogodbenice z bolj izpopolnjenim1
programi za urejanje področja kemikalij naj bi dajale strokovno
pomoč in usposabljanje drugim pogodbenicam pri razvijanj"
njihove infrastrukture in zmogljivosti za ravnanje s kemikalija"11
ves čas njihovega življenjskega kroga.

3. Za namene te konvencije se v nadaljevanju naštete informacije
ne štejejo za zaupne:
a) informacije iz Prilog I in IV, ki se dajejo na podlagi 5.oziroma
6. člena;
b) informacije iz četrtega odstavka 13. člena, ki so vsebovane
v varnostnem listu;

17. Slgn

c) datum izteka roka uporabe kemikalije;

Z določbami neskladno ravnanje

d) informacije o varnostnih ukrepih, vključno z razvrščanjem
glede na nevarne lastnosti, vrsto tveganja in ustreznimi
varnostnimi nasveti, in

Konferenca pogodbenic čim prej pripravi in sprejme postopke m
institucionalne mehanizme za ugotavljanje ravnanja, ki ni skladno
z določbami te konvencije, in za obravnavanje pogodbenic,
katere bo ugotovljeno, da ne ravnajo skladno z določbami-

e) povzetek rezultatov toksikoloških in ekotoksikoloških
preizkusov.
4. Datum proizvodnje kemikalije na splošno ne sme veljati za
zaupen podatek za namene te konvencije.

18. Člen
Konferenca pogodbenic

5. Vsaka pogodbenica, ki zahteva informacije o tranzitu kemikalij,
ki so na seznamu v Prilogi III, čez njeno ozemlje, lahko to svojo
potrebo sporoči sekretariatu, ki ustrezno obvesti vse
pogodbenice.

poročevalec, št. 27

1. Ustanovi se konferenca pogodbenic.
2. Prvo zasedanje konference skupno skličeta izvršilni direkt°r
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a) da pripravlja zasedanja konference pogodbenic in njenih
pomožnih organov in da zanje opravlja potrebne storitve;

UNEP in generalni direktor FAO najpozneje eno leto po začetku
veljavnosti te konvencije. Nato bodo redna zasedanja konterence
pogodbenic v rednih presledkih, ki jih določi konferenca.

b) da omogoča lažje izvajanje pomoči pri izvajanju te
konvencije pogodbenicam, ki to zahtevajo, zlasti
pogodbenicam v razvoju in pogodbenicam z gospodarstvom
v prehodu;

3- Izredna zasedanja konference pogodbenic so takrat, kadar
konferenca meni, da je to potrebno, ali na pisno zahtevo katere
koli pogodbenice, pod pogojem, da jo podpira najmanj tretjina
pogodbenic.

c) da zagotavlja potrebno usklajevanje s sekretariati drugih
pomembnih mednarodnih organov;

4. Konferenca pogodbenic se s konsenzom dogovori in sprejme
poslovnik in finančna pravila zase in za vse pomožne organe
kakor tudi finančne določbe za delovanje sekretariata.

d) da po splošnih usmeritvah konference pogodbenic sklepa
take upravne in pogodbene dogovore, kot utegnejo biti potrebni
za uspešno opravljanje njegovih nalog, in

5. Konferenca pogodbenic nenehno pregleduje in ocenjuje izvajanje
konvencije. Opravlja naloge, ki so ji določene s konvencijo, in v ta
namen:

e) da opravlja druge naloge sekretariata, določene v tej
konvenciji, in take druge naloge, kot mu jih lahko določi
konferenca pogodbenic.

a) ustanovi poleg organa, zahtevanega v šestem odstavku
tega člena, take pomožne organe, kot so po njenem mnenju
potrebni za izvajanje konvencije;

3. Naloge sekretariata za to konvencijo izvajata skupno izvršilni
direktor UNEP in generalni direktor FAO na podlagi medsebojnega
dogovora, ki ga potrdi konferenca pogodbenic.

b) sodeluje, kadar je to primerno, s pristojnimi mednarodnimi
organizacijami ter z medvladnimi organi in nevladnimi
organizacijami in

4. Konferenca pogodbenic lahko s tričetrtinsko večino glasov
pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo, odloči, da naloge
sekretariata zaupa eni ali več drugim pristojnim mednarodnim
organizacijam, če bi ugotovila, da sekretariat ne deluje tako, kot
je bilo nameravano.

c) obravnava in izvede kakršen koli dodaten ukrep, ki bi bil
morda potreben za doseganje ciljev konvencije.
6. Konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju ustanovi
Pomožni organ, ki naj se imenuje odbor za pregled kemikalij, in to
*a opravljanje nalog, ki jih temu odboru nalaga konvencija. V ta
n
amen:

29. Člen
Reševanje sporov

a) imenuje konferenca pogodbenic člane odbora za pregled
kemikalij. Odbor sestavlja omejeno število izvedencev za
ravnanje s kemikalijami, ki jih imenujejo vlade pogodbenic,
člani odbora so imenovani na podlagi pravične geografske
porazdelitve, pri tem pa je zagotovljeno tudi ravnovesje med
industrijsko razvitimi pogodbenicami in pogodbenicami v
razvoju;

1. Pogodbenice rešujejo morebitne medsebojne spore v zvezi z
razlago in uporabo te konvencije s pogajanji ali na drug miren
način po svoji izbiri.
2. Ob ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi konvencije ali ob pristopu h
konvenciji ali kadar koli pozneje lahko pogodbenica, ki ni
organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje, v pisni
listini, ki jo predloži depozitarju, izjavi, da za vsak spor v zvezi z
razlago ali uporabo te konvencije kot obveznega v odnosu do
katere koli pogodbenice, ki sprejema enako obvezo, priznava
enega ali oba od tu naštetih načinov reševanja sporov:

b) konferenca pogodbenic določi naloge in pooblastila,
organiziranost in delovanje odbora;
c) odbor si po najboljših močeh prizadeva sprejeti svoja
priporočila s konsenzom. Če so bila vse prizadevanja za
konsenz izčrpana in konsenza ni bilo mogoče doseči, se
taka priporočila v skrajni sili sprejemajo z dvetretjinsko večino
glasov prisotnih članov, ki so glasovali.

a) arbitražo v skladu s postopki, ki jih mora konferenca
pogodbenic čim prej sprejeti v dodatku, in
b) predajo spora v reševanje Meddržavnemu sodišču.

7

- Združeni narodi, njihove specializirane agencije in Mednarodna
a
9encija za atomsko energijo kakor tudi vsaka druga država
n
8pogodbenica te konvencije so na zasedanjih konference
P°9odbenic lahko zastopani kot opazovalci. Kateri koli državni ali
^sdnarodni,
vladni ali nevladni organ ali agencijo, ki se strokovno
u
kvarja z zadevami, ki jih ureja ta konvencija, in obvesti sekretariat
o svoji želji, da je zastopan na zasedanju konference pogodbenic
°' opazovalec, se zasedanja lahko udeleži, če temu ne
"asprotuje najmanj ena tretjina na zasedanju prisotnih pogodbenic,
a udeležbo in sodelovanje opazovalcev velja poslovnik, ki ga
P'ejme konferenca pogodbenic.

3. Pogodbenica, ki je organizacija za regionalno gospodarsko
povezovanje, lahko da izjavo z enakim učinkom glede arbitraže v
skladu s postopkom iz pododstavka a) drugega odstavka.
4. Izjava iz drugega odstavka velja, dokler ne preneha veljati v
skladu z njenimi določili ali do preteka treh mesecev po
deponiranju pisnega obvestila o njenem preklicu pri depozitarju.
5. Pretek veljavnosti izjave, obvestilo o preklicu ali nova izjava
nikakor ne vplivajo na postopke, ki so še nerešeni pred arbitražnim
sodiščem ali pred Meddržavnim sodiščem, razen če se stranke
v sporu ne dogovorijo drugače.

19- člen

6. Če stranke v sporu niso sprejele istega ali katerega koli postopka
iz drugega odstavka in če svojega spora niso mogle rešiti v
dvanajstih mesecih, potem ko je ena pogodbenica pisno obvestila
drugo pogodbenico o medsebojnem sporu, se tak spor na zahtevo
katere koli stranke v sporu predloži spravni komisiji. Spravna
komisija da poročilo s priporočili. Dodatni postopki, ki se nanašajo

Sekretariat
' '-'stanovi se sekretariat.
' haloge sekretariata so:
3

°- aPril 1999
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4. Razen za Prilogo III veljajo za predlaganje, sprejemanje in
začetek veljavnosti sprememb k prilogam te konvencije enaki
postopki kot za predlaganje, sprejemanje in začetek veljavnosti
dodatnih prilog h konvenciji.

na spravno komisijo, so vključeni v dodatek, ki ga sprejme
konferenca pogodbenic najkasneje na svojem drugem zasedanju.
21. člen

5. Za predlaganje, sprejemanje in začetek veljavnosti sprememb
k Prilogi III se uporablja tak postopek:

Spremembe konvencije
1. Vsaka pogodbenica lahko predlaga spremembe te konvencije.

a) spremembe Priloge III je treba predlagati in sprejeti v skladu
s postopkom, ki je določen v 5. do 9. členu in v drugem
odstavku 21. člena;

2. Spremembe konvencije se sprejmejo na zasedanju konference
pogodbenic. Besedilo katere koli predlagane spremembe pošlje
pogodbenicam sekretariat najmanj šest mesecev pred
zasedanjem, na katerem naj bi bila sprememba sprejeta.
Sekretariat pošlje predlagane spremembe tudi podpisnicam
konvencije in v vednost depozitarju.

b) o sprejetju odloča konferenca pogodbenic s konsenzom;
c) sklep o spremembi Priloge III mora depozitar takoj sporočiti
pogodbenicam. Sprememba začne veljati za vse pogodbenice
na dan, določen v sklepu.

3. Pogodbenice si prizadevajo, da bi se o vsaki predlagani
spremembi sporazumele s konsenzom. Če so bila izčrpana vsa
prizadevanja za konsenz in dogovor ni bil dosežen, se sprememba
v skrajni sili sprejme s tričetrtinsko večino glasov pogodbenic, ki
so bile na zasedanju prisotne in so glasovale.

6. Če je dodatna priloga ali sprememba kake priloge povezana s
spremembo te konvencije, taka dodatna priloga ali sprememba
ne sme začeti veljati, dokler ne začne veljati sprememba
konvencije.

4. Spremembo pošlje depozitar vsem pogodbenicam v ratifikacijo,
sprejetje ali odobritev.

23. člen

5. O ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi spremembe je treba pisno
uradno obvestiti depozitarja. Sprememba, ki je bila sprejeta v
skladu s tretjim odstavkom, začne veljati za pogodbenice, ki so jo
sprejele, devetdeseti dan po dnevu, ko so najmanj tri četrtine
pogodbenic deponirale svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali
odobritvi. Pozneje začne sprememba veljati za vsako drugo
pogodbenico devetdeseti dan po dnevu, ko je ta pogodbenica
deponirala svojo listino o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi
spremembe.

Glasovanje
1. Vsaka pogodbenica konvencije ima en glas, razen kot je določeno
v drugem odstavku tega člena.
2. Organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje lahko o
zadevah, ki so v njeni pristojnosti, uresničuje pravico do
glasovanja s številom glasov, ki je enako številu njenih drža"
članic, ki so pogodbenice te konvencije. Taka organizacija pa ne
sme uveljavljati svoje pravice do glasovanja, če katera koli od
njenih držav članic sama uresničuje svojo pravico do glasovanja,
in obratno.

22. člen
Sprejemanje in spreminjanje prilog

3. Za namen te konvencije so "pogodbenice, ki so prisotne in
glasujejo," tiste pogodbenice, ki so na zasedanju prisotne ip
glasujejo za ali proti.

1. Priloge k tej konvenciji so njen neločljivi sestavni del, in če ni
izrecno drugače določeno, pomeni sklicevanje na to konvencijo
hkrati tudi sklicevanje na vse njene priloge.

24. člen

2. Priloge so omejene na postopkovne, znanstvene, tehnične ali
upravne zadeve.

Podpis
Ta konvencija je na voljo za podpis vsem državam in regionalni"1
organizacijam za gospodarsko povezovanje v Rotterdamu 1
septembra 1998 in na sedežu Združenih narodov v New Vork11
od 12. septembra 1998 do 10. septembra 1999 .

3. Za predlaganje, sprejemanje in začetek veljavnosti dodatnih
prilog k tej konvenciji se uporablja tak postopek:
a) dodatne priloge se predlagajo in sprejmejo skladno s
postopkom, ki je določen v prvem, drugem in tretjem odstavku
21. člena;

25. Člen

b) vsaka pogodbenica, ki ne more sprejeti dodatne priloge, o
tem pisno uradno obvesti depozitarja v enem letu po dnevu,
ko jo je depozitar seznanil s sprejetjem dodatne priloge;
Depozitar nemudoma uradno obvesti vse pogodbenice o
vsaki taki prejeti notifikaciji. Pogodbenica lahko kadar koli
umakne prejšnjo notifikacijo o nesprejetju dodatne priloge in
nato začne za tako pogodbenico priloga veljati po pogojih iz
pododstavka c) tega odstavka in

R9tifikpcij9, sprejetje, odobritev ali pristpja
nain°
1. To konvencijo morajo države in organizacije za region«
gospodarsko povezovanje ratificirati, sprejeti ali odobriti. Za PnS
je državam in regionalnim organizacijam za gospodars
povezovanje na voljo od dneva, ko je končano podpisova ^
konvencije. Listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu
hranijo pri depozitarju.

c) ob izteku enega leta od dneva, ko je depozitar seznanil
pogodbenice o sprejetju dodatne priloge, začne ta dodatna
priloga veljati za vse pogodbenice, ki niso predložile notifikacije
v skladu z določbami pododstavka b) tega odstavka.
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2. Vsako organizacijo za regionalno gospodarsko povezovanj^
ki postane pogodbenica te konvencije, ne da bi bila pogodben
katera koli od njenih držav članic, zavezujejo vse obveznosti v
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tej konvenciji. Kadar je pri takih organizacijah ena ali več njenih
držav članic pogodbenica le konvencije, organizacija in njene
države članice določijo ustrezno razmejitev odgovornosti za
izpolnjevanje obveznosti po tej konvenciji. V takih primerih
organizacija in države članice niso upravičene sočasno
uresničevati svojih pravic po tej konvenciji.

27. člen
Pridržki
K tej konvenciji niso dopustni nobeni pridržki.
28. člen

3. V svoji listini o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu
organizacija za regionalno gospodarsko povezovanje izjavi,
kakšen je obseg njenih pristojnosti za zadeve, ki jih ureja ta
konvencija. Vsaka taka organizacija tudi obvesti depozitarja, kdo
naj obvešča pogodbenice o vseh pomembnih spremembah, ki
so v njeni pristojnosti.

Odpoved
1. Kadar koli po treh letih od dneva, ko je ta konvencija začela
veljati za določeno pogodbenico, lahkota pogodbenica konvencijo
odpove s pisno notifikacijo depozitarju.

Začetek veljavnosti

2. Vsaka taka odpoved začne veljati po izteku enega leta od dne,
ko je depozitar prejel notifikacijo o odpovedi, ali pozneje na dan, ki
je lahko določen v notifikaciji o odpovedi.

1 • Konvencija začne veljati devetdeseti dan po dnevu deponiranja
petdesete listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu.

29. člen

26. člen

Depozitar

2. Za vsako državo ali organizacijo za regionalno gospodarsko
povezovanje, ki konvencijo ratificira, sprejme ali potrdi ali k njej
Pristopi po deponiranju petdesete listine o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi ali pristopu, začne konvencija veljati devetdeseti dan,
Potem ko je ta država ali organizacija za regionalno gospodarsko
Povezovanje deponirala svojo listino o ratifikaciji, sprejetju,
odobritvi ali pristopu.

Generalni sekretar Združenih narodov je depozitar te konvencije.
30. člen
Verodostojna besedila

3- Za namen prvega in drugega odstavka tega člena se nobena
listina, ki jo je deponirala regionalna organizacija za gospodarsko
povezovanje, ne šteje kot dodatna listina k tistim, ki so jih deponirale
države članice take organizacije.

Izvirnik te konvencije, katerega angleško, arabsko, francosko,
kitajsko, rusko in špansko besedilo je enako verodostojno, je
shranjen pri generalnem sekretarju Združenih narodov.
V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pravilno
pooblaščeni, podpisali to konvencijo.
Sklenjeno v Rotterdamu desetega septembra tisoč devetsto
osemindevetdeset.
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Priloga I

iv) navedba, ali je bil dokončni ureditveni ukrep sprejet na
podlagi ocene tveganja ali nevarnih lastnosti, in če je tako,
morajo biti vključene tudi informacije o ocenjevanju in napotitev
na ustrezno dokumentacijo,

ZAHTEVANE INFORMACIJE V URADNIH OBVESTILIH
NA PODLAGI 5. ČLENA

v) razlogi za dokončni ureditveni ukrep, ki so pomembni za
zdravje ljudi, vključno z zdravjem uporabnikov in delavcev,
ali za okolje,

Uradna obvestila vsebujejo:

vi) povzetek nevarnih lastnosti in tveganj, ki jih kemikalija
predstavlja za zdravje ljudi, vključno z zdravjem uporabnikov
in delavcev, ali za okolje in pričakovani učinek dokončnega
ureditvenega ukrepa;

1. Lastnosti, oznake prepoznavanja in vrste uporaba
a) običajno ime,
b) ime kemikalije v skladu z mednarodno priznano
nomenklaturo (na primer Mednarodne zveze za čisto in
uporabno kemijo - IUPAC), če taka nomenklatura obstaja,

b) vrsta ali vrste kemikalij, za katere je bil dokončni ureditveni
ukrep sprejet, in za vsako vrsto kemikalij posebej:

c) trgovska imena in imena pripravkov,

i) vrsta ali vrste uporabe, prepovedane z dokončnimi
ureditvenim ukrepom,

d) številčne oznake: številka iz mednarodnega seznama
kemičnih snovi (CAS), carinska oznaka po harmoniziranem
sistemu in druge številke,

ii) vrsta ali vrste uporabe, ki ostanejo dovoljene,
iii) ocena količin proizvedene, uvožene, izvožene in porabljene
kemikalije, če je tak podatek na voljo;

e) informacija o razvrstitvi glede na nevarne lastnosti, če je
za kemikalijo tako razvrščanje zahtevano,

c) navedba v obsegu, ki je mogoč, verjetne pomembnosti
dokončnega ureditvenega ukrepa za druge države in regije:

f) vrsta ali vrste uporabe kemikalije,

d) druge pomembne informacije, ki se lahko nanašajo na:

g) fizikalno-kemijske, toksikološke in ekotoksikološke
lastnosti.

i) presojo socialno-ekonomskih učinkov dokončnega
ureditvenega ukrepa,

2. Dokončni ureditveni ukrep
a) Informacije o dokončnem ureditvenem ukrepu:
i) povzetek dokončnega ureditvenega ukrepa,

ii) informacije o drugih možnih rešitvah in njihovih sorazmernih
tveganjih, če so taki podatki dosegljivi, na primer o:

ii) sklicevanje na ureditveni predpis,

- strategiji integriranega varstva rastlin,

iii) datum začetka veljavnosti dokončnega ureditvenega
ukrepa,

- običajnih industrijskih postopkih in procesih skupaj s čistejšo
tehnologijo.

poročevalec, št. 27
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Priloaa II

c) prouči, ali daje dokončni ureditveni ukrep dovolj široko
podlago, da je utemeljena uvrstitev kemikalije na seznam v
Prilogi III, in pri tem upošteva:

MERILA ZA UVRSTITEV PREPOVEDANIH ALI
STROGO OMEJENIH
KEMIKALIJ NA SEZNAM V PRILOGI III

i) ali je dokončni ureditveni ukrep pripeljal ali bi lahko
pričakovali, da bo pripeljal do pomembnega zmanjšanja
količine uporabljene kemikalije ali pogostosti njene uporabe;

Odbor za pregled kemikalij pri pregledovanju uradnih obvestil, ki
mu jih pošlje sekretariat na podlagi petega odstavka 5. člena:

ii) ali je dokončni ureditveni ukrep pripeljal do dejanjskega
zmanjšanja ali bi lahko pričakovali, da bo imel za posledico
pomembno zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi ali za okolje
pogodbenice, ki je predložila uradno obvestilo;

a) potrdi, da je bil dokončni ureditveni ukrep sprejet zaradi
varovanja zdravja ljudi ali varstva okolja;
b) ugotovi, da je bil dokončni ureditveni ukrep sprejet kot
posledica ocene tveganja. Ta ocena temelji na pregledu
znanstvenih podatkov v razmerah, ki prevladujejo v
pogodbenici, ki je tak ukrep sprejela. V ta namen naj
predložena dokumentacija pokaže, da:

iii) ali ugotovitve, ki so pripeljale do sprejema dokončnega
ureditvenega ukrepa, veljajo samo za omejeno geografsko
območje ali v drugih omejenih okoliščinah;
iv) ali obstajajo dokazi, da se mednarodna trgovina s to
kemikalijo nadaljuje;

i) so bili podatki dobljeni po znanstveno priznanih metodah,
ii) so bili podatki pregledani in dokumentirani po splošno
priznanih znanstvenih načelih in postopkih,

d) upošteva, da namerna napačna uporaba sama po sebi še
ni zadosten razlog za uvrstitev kake kemikalije na seznam v
Prilogi III.

iii) je bil dokončni ureditveni ukrep sprejet na podlagi ocene
tveganja, pri čemer so bile upoštevane prevladujoče razmere
v pogodbenici, ki je ukrep sprejela;

3
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Priloga III
KEMIKALIJE, ZA KATERE VELJA POSTOPEK SOGLASJA PO PREDHODNEM
OBVEŠČANJU

Kemikalija

Ustrezna številka CAS

Vrsta kemikalije

2,4,5-T

93-76-5

pesticid

Aldrin

309-00-2

pesticid

Kaptafol

2425-06-1

pesticid

Klordan

57-74-9

pesticid

Klordimeform

6164-98-3

Desticid

Klorobenzilat

510-15-6

pesticid

DDT

50-29-3

pesticid

Dieldrin

60-57-1

pesticid

Dinozeb in dinozeb soli

88-85-7

pesticid

1,2-dibromoetan (EDB)

106-93-4

pesticid

Fluoroacetamid

640-19-7

pesticid

HCH (zmes izomerov)

608-73-1

pesticid

76-44-8

pesticid

118-74-1

pesticid

58-89-9

pesticid

Heptaklor
Heksaklorobenzen
Lindan
Zivosrebrove spojine,

pesticid

vključno z anorganskimi
živosrebrovimi spojinami,
alkilživosrebrovimi
spojinami in alkiloksialkil
in arilživosrebrovimi
spojinami
87-86-5

Pentaklorofenol

pesticid

6923-22-4

zelo
nevarna
oblika
pesticidnega pripravka

10265-92-6

zelo
nevama
oblika
pesticidnega pripravka

13171-21-6 (mešanica, (E) in

zelo
nevarna
oblika
pesticidnega pripravka

Monokrotofos
(topni tekoči pripravki, ki
vsebujejo več kot 600 g
aktivne snovi/1)
Metamidofos
(topni tekoči pripravki, ki
vsebujejo več kot 600 g
aktivne snovi/1)
Fosfamidon
(topni tekoči pripravki, ki
vsebujejo več kot 1000 g
aktivne snovi/1)

poročevalec, št. 27
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297-99-4 ((E) - izomer)
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Metilparation
( metilparationovi

298-00-0

zelo
nevarna
oblika
pesticidnega pripravka

56-38-2

zelo
nevarna
oblika
pesticidnega pripravka

koncentrati za emulzijo
(EC) z 19,5 %, 40 %, 50
%, 60 % aktivne snovi in
prah, ki vsebuje 1,5 %, 2
% in 3 % aktivne snovi)
Paration
(vključeni so vsi pripravki
te snovi- aerosoli, prašivo
(DP), koncentrat za
emulzijo (EC), zrna (GR),
močljivi praški (WP) razen suspenzije v
kapsulah (C S)
Krokidolit
Poiibromirani bifenili
(PBB)

12001-28-4

industrijska

36355-01-8 (heksa-)
27858-07-7 (okta-)
13654-09-6 (deka-)

industrijska

1336-36-3

industrijska

61788-33-8

industrijska

126-72-7

industrijska

Poliklorirani bifenili (PCB)
Poliklorirani terfenili
(PCT)
Tris (2,3-dibromopropil)
fosfat

3
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Priloga IV

d) informacije, ki so jih dale druge pogodbenice, mednarodne
organizacije, nevladne organizacije, ali informacije iz drugih
pomembnih mednarodnih virov ali iz drugih virov posameznih
držav,

INFORMACIJE IN MERILA ZA UVRSTITEV ZELO
NEVARNIH OBLIK PESTICIDNIH PRIPRAVKOV NA
SEZNAM V PRILOGI III

e) ocene tveganja in/ali nevarnosti, če so na voljo,

1. del Dokumentacija, zahtevana od pogodbenice predlagateljice

f) podatke, če so na voljo, o obsegu uporabe pripravka, kot
so na primer število registracij ali proizvedene ali prodane
količine,

Predlogi, dani na podlagi prvega odstavka 6. člena, vsebujejo
ustrezno dokumentacijo s temi informacijami:

g) druge oblike takega pesticidnega pripravka in nezgode, ki
se nanašajo na te pripravke, če so bile,

a) ime nevarne oblike pesticidnega pripravka,

h) drugačni običajni načini za zatiranje škodljivih organizmov,

b) ime aktivne snovi ali snovi v pripravku;

i) druge informacije, ki jih odbor za pregled kemikalij lahko
opredeli kot pomembne.

c) sorazmerna količina vsake aktivne snovi v pripravku,
3. del Merila za uvrstitev zelo nevarnih oblik pesticidnih pripravkov
na seznam v Prilogi III

d) vrsta pripravka,

Pri pregledovanju predlogov, ki mu jih je poslal sekretariat na
podlagi petega odstavka 6. člena, odbor za pregled kemikalij
upošteva:

e) trgovska imena in imena proizvajalcev, če so na voljo,
f) splošni in priznani načini uporabe pripravka na območju
pogodbenice predlagateljice,
g) jasen opis nezgod, povezanih s tem problemom, skupaj z
opisom negativnih učinkov in načinom uporabe pripravka,

a) zanesljivost dokazov, ki kažejo, da so bile nezgode, o
katerih poročajo, posledica uporabe pripravka v skladu s
splošnimi ali priznanimi običajnimi postopki na območju država
predlagateljice,

h) vse ureditvene, upravne ali druge ukrepe, ki jih je
pogodbenica predlagateljica sprejela ali jih namerava sprejeti
zaradi takih nezgod.

b) pomembnost takih nezgod za druge države s podobnif1
podnebjem, razmerami in načini uporabe pripravka,

Na podlagi tretjega odstavka 6. člena sekretariat zbere pomembne
informacije v zvezi s pripravkom, med drugim:

c) ali veljajo omejitve glede ravnanja s pripravki in glede
uporabnikov, ki se navezujejo na tehnološke postopke ali
metode, ki jih morda ni smotrno uporabljati ali jih ne uporabljaj0
prav veliko v državah, ki nimajo potrebne infrastrukture,

a) fizikalno-kemijske, toksikološke in ekotoksikološke
lastnosti pripravka,

d) pomen učinkov, o katerih poročajo, v odnosu do
uporabljene količine pripravka,

b) omejitve glede ravnanja s pripravkom ali uporabnikov
pripravkov v drugih državah,

e) da namerna napačna uporaba sama po sebi še ni zadosten
razlog za uvrstitev kake kemikalije na seznam v Prilogi

2. del Informacije, ki iih mora zbrati sekretariat

c) informacije o nezgodah, povezanih s pripravkom, v drugih
državah,

poročevalec, št. 27
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Priloga V

predvidoma uvrščena in njeno predvideno uporabo v tej vrsti
kemikalij v državi uvoznici, če so ti podatki znani;

ZAHTEVANE INFORMACIJE ZA URADNO OBVESTILO
O IZVOZU

e) informacije o varnostnih ukrepih za manjšo izpostavljenost
kemikaliji in za zmanjšanje njene emisije;

1- Uradno obvestilo o izvozu vsebuje te informacije:

f) pri mešanici ali pripravku: podatke o koncentraciji določene
prepovedane ali strogo omejene kemikalije ali kemikalij;

a) ime in naslov ustreznih pristojnih državnih organov
pogodbenice izvoznice in pogodbenice uvoznice;

g) ime in naslov uvoznika;

b) pričakovani dan izvoza pogodbenici uvoznici;

h) vse dodatne informacije, ki so pristojnemu državnemu
organu pogodbenice izvoznice hitro dosegljive in bi lahko bile
v pomoč pristojnemu državnemu organu pogodbenice
uvoznice.

c) ime prepovedane ali strogo omejene kemikalije in povzetek
informacij, ki so podrobno navedene v Prilogi I in jih je treba v
skladu s 5. členom dati sekretariatu. Kadar je v mešanici ali
pripravku več takih kemikalij, je treba take informacije dati za
vsako kemikalijo posebej;

2. Poleg informacij, navedenih v prvem odstavku, priskrbi
pogodbenica izvoznica take nadaljnje informacije iz Priloge I, kot
jih pogodbenica uvoznica morda zahteva.

d) izjavo o tem, v katero vrsto kemikalij je ta kemikalija

3. člen

4. člen

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za zdravstvo v
sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
'er Ministrstvom za okolje in prostor.

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

OBRAZLOŽITEV

Rotterdamsko konvencijo o postopku soglasja po predhodnem
obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v
^ednarodni trgovini je na diplomatski konferenci, ki je potekala v
^otterdamu na Nizozemskem 10. in 11. Septembra 1998, vimenu
^Publike
Slovenije podpisal veleposlanik Republike Slovenije v
Br
uslju, g. jaša Zlobec.

Konvencija predvideva tudi ustanovitev potrebnih teles za izvajanje
konvencije, tako na mednarodni ravni, kot tudi na ravni
posameznih držav, ter naloge in obveznosti le teh.
Predlog zakona o kemikalijah, ki je v drugi parlamentarni
obravnavi, določa Ministrstvo za zdravstvo kot pristojni državni
organ za izvajanje konvencije o PIC postopku, predvideva pa
tudi kadrovsko okrepitev za izvajanje PIC postopka. Naloge,
povezane z izvajanjem PIC postopka naj bi opravljal višji upravni
delavec, in sicer 3/4 delovnega časa. Finančne posledice izvajanja
PIC konvencije za leto 1999 znašajo 7.041.500 SIT, za nadaljnja
leta pa v skupni letni višini 4.041.500 SIT. Stroške bo Ministrstvo
za zdravstvo zagotavljalo v okviru svojega proračuna za
zdravstveno ekološke projekte.

Namen konvencije je povečati nadzor nad svetovnim prometom
* najbolj nevarnimi kemikalijami, vključno s pesticidi ter izmenjava
formacij o nevarnostih le teh med posameznimi državami.
® mikali je, ki so na PIC seznamu, je dovoljeno izvažati v druge
'zave le z njihovo predhodno pisno privolitvijo. Država uvoznica
*hko uvoz kemikalije ali pesticida prepove v celoti ali le za
Posamezne namene. Dopušča se tudi možnost začasne
• '°®tve. Uvoz pa se lahko prepove le, če je uporaba prepovedana
® v državi uvoznici, v primeru, da še ni prepovedana, pa se
0r
a takoj sprožiti postopek za njeno prepoved. PIC- seznam
nutno za
sProti
iema v27skladu
kemikalij
in pesticidov.
Ta seznam
se bo
n
spreminjal
z odločitvami
Konference.
V primeru,
se izvaža kemikalija ali pesticid, ki je prepovedan v državi
nici
°*
- ni pa na PlC-seznamu, je potrebno poslati državi
Uv
panici izvozno prijavo in sicer vsako leto pred prvim izvozom
Sarr
>ezne kemikalije ali pesticida.
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Ratifikacija Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po
predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini je v skladu s pravom in politiko
Evropske unije. Konvencijo je podpisala tudi Evropska skupnost
in njene države članice.
Konvencijo v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
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Vlada Republike Slovenije je na 105. seji dne 15. aprila 1999
določila besedilo:

njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih
delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ŠVICARSKIM ZVEZNIM
SVETOM O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU OSEB
•N BLAGA IN PROTOKOLA K SPORAZUMU,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- mag. Igor ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Janez POŽAR, državni podsekretar v Ministrstvu za promet
in zveze.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zhadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot

"I.člen

2. člen

Ratificirata se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
arSkim zvezn m
OaK
svetomk sporazumu,
o mednarodnem
cestnem
®b in blaga in 'Protokol
podpisana
15. prevozu
oktobra

Sporazum in protokol se v izvirniku v slovenskem in francoskem
jeziku glasita:

1998

3

v Ljubljani.
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- jih je pod pogoji, navedenimi pod točko b), isti prevoznik
predhodno pripeljal v državo, kjer jih prevzame in odpelje iz te
države; ali

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
ŠVICARSKIM ZVEZNIM SVETOM
O MEDNARODNEM CESTNEM
PREVOZU OSEB IN BLAGA

- so bili povabljeni na obisk v drugo pogodbenico in stroške
potovanja krije gostitelj. Potniki morajo sestavljati enotno
skupino, ki ni bila sestavljena le za namen tega potovanja;
d) potovanja v tranzitu čez ozemlje druge pogodbenice.

Vlada Republike Slovenije in Švicarski zvezni svet (v nadaljnjem
besedilu pogodbenici) sta se v želji, da bi olajšala cestni prevoz
oseb in blaga med državama in v tranzitu po njunem ozemlju,
dogovorila o naslednjem:

2 Prevoz, omenjen v prvem odstavku, se opravi na podlagi
kontrolnega dokumenta.

1. člen
Področje uporabe

4 Mešana komisija, ustanovljena z 11. členom, lahko sistem
dovoljenj nadomesti s kontrolnim dokumentom za linijske prevoze
oseb, ki izpolnjujejo te pogoje:

3 Za druge prevoze, ki niso omenjeni v prvem odstavku, se
zahteva dovoljenje v skladu z notranjo zakonodajo pogodbenic.

Določbe tega sporazuma se uporabljajo za prevoz oseb in blaga,
ki bodisi prihajajo z ozemlja ene od pogodbenic, bodisi so
namenjeni na ozemlje ene od pogodbenic ali čez to ozemlje, ta
prevoz pa se opravlja z vozili, registriranimi na ozemlju druge
pogodbenice.

- izmenični prevozi z nastanitvijo v tranzitu ali namenjeni na
ozemlje druge pogodbenice in
- potovanja praznih vozil, ki se opravljajo v povezavi z
izmeničnimi prevozi.

2. člen
Opredelitev izrazov

4. člen
Prevoz blaga

1 Izraz "prevoznik" pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima bodisi
v Sloveniji ali v Švici pravico opravljati prevoz oseb ali blaga po
cesti v skladu z zakonskimi določbami, ki veljajo v njeni državi.

Vsak prevoznik pogodbenice ima pravico, da na ozemlje druge
pogodbenice začasno uvozi prazno ali natovorjeno vozilo, da bi
prepeljal blago:

2 Izraz "vozilo" pomeni cestno vozilo na mehanski pogon in v
danem primeru njegov priklopnik ali polpriklopnik, namenjeno za
prevoz:

a) med krajem na ozemlju ene pogodbenice in krajem na ozemlju
druge pogodbenice ali

a) več kot 9 oseb, ki sedijo, vključno z voznikom,

b) ob odhodu z ozemlja druge pogodbenice v tretjo državo ali i*
tretje države na ozemlje druge pogodbenice ali

b) blaga.

c) v tranzitu čez ozemlje druge pogodbenice.

3 Izraz "dovoljenje" pomeni vsako zahtevano odobritev, koncesijo
ali pooblastilo izdano v skladu z določbami tega sporazuma ali
protokola kot njegovega sestavnega dela ter v skladu z
zakonodajo, ki jo uporablja vsaka od pogodbenic.

5. člen
Prepoved prevozov v notranjem prometu
Prevozi oseb in blaga znotraj ozemlja pogodbenice gostiteljice s o
prepovedani. Mešana komisija, omenjena v 11. členu, lahko P°
načelu vzajemnosti odpravi prepoved kabotaže ob upoštevanju
gospodarskih razmer obeh pogodbenic.

3. člen
Prevoz oseb
1 Dovoljenja so oproščeni priložnostni prevozi oseb, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:

6. člen
Uporaba notranje zakonodaje

a) prevoz istih oseb z istim vozilom med celotnim potovanjem,
katerega izhodiščni in namembni kraj sta v državi, v kateri je
vozilo registrirano, med potovanjem ali med postanki zunaj
omenjene države pa nobena oseba ne vstopi ali izstopi (vožnja
z zaprtimi vrati); ali

Glede vseh vprašanj, ki niso urejena s tem sporazumom, mora)0
prevozniki in vozniki vozil ene pogodbenice, ki so na ozemliu
druge pogodbenice, spoštovati določbe njenih zakonov |p
predpisov, ki se uporabljajo na podlagi načela nediskriminacije-

b) prevoz skupine oseb iz kraja v državi, kjer je vozilo registrirano,
v kraj v drugi pogodbenici, pri čemer vozilo prazno zapusti to
ozemlje; ali

7. člen
Dajatve in takse

c) prevoz skupine oseb iz kraja v drugi pogodbenici v kraj v
državi, kjer je vozilo registrirano, če je vozilo pred to storitvijo
tja pripeljalo prazno in če so bili potniki

Prevozniki ene pogodbenice, ki opravljajo prevoz na ozemlju drug®
pogodbenice, morajo plačevati dajatve za uporabo cest, uprav"
takse in pristojbine, ki veljajo na področju prevozov °zirornb
prometa po cesti v skladu z veljavno zakonodajo v tej državi in 0
upoštevanju načela nediskriminacije.

- bodisi razdeljeni v skupine po pogodbah o prevozu,
sklenjenih pred njihovim prihodom v državo, v kateri vstopijo
v vozilo; ali

poročevalec, št. 27
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8. člen
Kršitve

2 Ta komisija je predvsem pristojna za spremembe ali dopolnitve
protokola, omenjenega v 10. členu.

1 Pristojni organi pogodbenic skrbijo, da prevozniki spoštujejo
določbe tega sporazuma.

3 Pristojni organi ene od pogodbenic lahko zahtevajo sklic te
mešane komisije, ki se sestaja izmenoma na ozemlju ene in druge
pogodbenice.

2 Če prevozniki in vozniki na ozemlju druge pogodbenice kršijo
določbe tega sporazuma ali zakone in predpise o cestnem
prevozu ali prometu, ki veljajo na omenjenem ozemlju, lahko
pristojni organi pogodbenice, v kateri je vozilo registrirano, na
zahtevo pristojnih organov pogodbenice, na ozemlju katere je
bila storjena kršitev, sprejmejo naslednje ukrepe:

12. člen
Uporaba za Kneževino Liechtenstein
Ta sporazum se v skladu z željo vlade Kneževine Liechtenstein
razširi tudi na Kneževino, dokler je ta s pogodbo o carinski uniji
vezana na Švicarsko konfederacijo.

a) opomin;
b) začasna delna ali popolna ukinitev pravice do opravljanja
prevozov na ozemlju pogodbenice, na katerem je bila kršitev
storjena.

13. člen
Začetek in trajanje veljavnosti
1 Ta sporazum začne veljati, ko se pogodbenici pisno po
diplomatski poti medsebojno obvestita o tem, da je zadoščeno
ustavnim določbam, ki se nanašajo na začetek veljavnosti
mednarodnih sporazumov.

3 Organ, ki tak ukrep sprejme, o tem obvesti pristojni organ
druge pogodbenice.
4 Sodišča ali pristojni organi pogodbenice, na ozemlju katere so
bile take kršitve storjene, si pridržujejo pravico, da uveljavljajo
kazenske ukrepe v skladu z notranjo zakonodajo.

Sporazum se začasno uporablja od dneva podpisa.

9. člen
Pristojni organi

2 Sporazum velja za nedoločen čas; vsaka od pogodbenic ga
lahko odpove na koncu koledarskega leta z najmanj trimesečnim
predhodnim pisnim obvestilom po diplomatski poti.

Pogodbenici se medsebojno obvestita o organih, pristojnih za
izvajanje tega sporazuma. Ti organi si dopisujejo neposredno.

V dokaz tega sta podpisana, ki sta ju za to pooblastili njuni vladi,
podpisala ta sporazum.

10. člen
Način in pogoji uporabe

Sestavljeno v Ljubljani dne 15. oktobra 1998 v dveh izvirnikih v
slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili
enako verodostojni.

Pristojni organi pogodbenic se o načinih in pogojih uporabe tega
sporazuma dogovorijo s protokolom, sestavljenim hkrati s tem
sporazumom.
11. člen
Mešana komisija
1
'Pogodbenici ustanovita mešano komisijo, usposobljeno za
obravnavo vprašanj, ki izhajajo iz uporabe tega sporazuma.

■ a P ril 1999
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Za
Vlado Republike Slovenije
Anton Bregauer l.r

27

Za
Švicarski zvezni svet
Moritz Leuenbreger l.r
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za Švico:

PROTOKOL

le Departement federal de l'environnement, des transports, de
1'energie et de la communication (Zvezno ministrstvo za okolje,
promet, energetiko in zveze)
Office federal des transports (Zvezni urad za promet)
CH - 3003 Berne

V skladu z 10. členom Sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Švicarskim zveznim svetom o mednarodnem cestnem prevozu
oseb in blaga, podpisanega v Ljubljani dne 15. oktobra 1998
je dogovorjeno, kot sledi:

5.Teža in dimenzije vozil

1. Prevoz oseb (3. člen)

Glede teže in dimenzij vozil za prevoz po cesti se vsaka od
pogodbenic obvezuje, da za vozila, registrirana v drugi
pogodbenici, ne bo uveljavljala strožjih pogojev, kot veljajo za
vozila, registrirana na njenem ozemlju.

Prevoz, omenjen v prvem odstavku 3. člena sporazuma, se
opravlja na podlagi kontrolnega dokumenta in seznama potnikov.
Vzorec kontrolnega dokumenta je priložen in je sestavni del
protokola.

Če vozila presegajo največjo dovoljeno težo in dimenzije, določene
z notranjo zakonodajo ene ali druge pogodbenice, je postopek
tak:

Vloge za dovoljenje za opravljanje drugih prevozov oseb, ki ne
ustrezajo pogojem, navedenim v prvem odstavku 3. člena
sporazuma (na primer redne linije), se morajo predložiti
pristojnemu organu države, v kateri je bilo vozilo registrirano, ki
vloge pošlje pristojnim organom druge pogodbenice.

za Slovenijo:
vozila, registrirana v Švici, lahko vstopajo v Slovenijo na podlagi
posebnih dovoljenj, ki jih izdajo Slovenska cestna podjetja, d.o.o.,
Dunajska 56, SI - Ljubljana (tel.: + 386 61 136 11 79, faks.: + 386
61 136 12 45)

Organ, ki je izdal dovoljenje, o tem obvesti pristojni organ druge
pogodbenice in mu pošlje izvod izdanega dokumenta.
Kontrolni dokumenti ali dovoljenja morajo biti v vozilih in na zahtevo
predloženi nadzornim organom.

za Švico:
vozila, registrirana v Sloveniji, lahko vstopijo v Švico na območju
blizu meje, ki ga določi Zvezno ministrstvo za pravosodje in policijo
na podlagi dovoljenja, ki ga izda bodisi švicarska carinarnica
bodisi l'Office federal des routes, Division principale de la circulation routiere (Zvezni urad za ceste, Glavni odsek za cestni
promet), Bern.

Ob tranzitu praznega vozila mora prevoznik s kontrolnim
dokumentom dokazati, da prazen potuje čez ozemlje druge
pogodbenice.
Za vozila, s katerimi se zamenjajo avtobusi, ki so poškodovani ali
pokvarjeni, ob predložitvi dokazilnega dokumenta ni potrebno
predhodno dovoljenje za to, da bi vstopila prazna.

Za prevoze zunaj tega območja bo Zvezni urad za ceste, Glavni
odsek za cestni promet, CH - 3003 Berne (telefaks +31 963 43
03), izdajal posebna dovoljenja le za nedeljivo blago in če bodo
dovoljenja lahko odobrena glede na razmere na cesti. Prošnje j0
treba navedenemu organu poslati vnaprej.

2. Prevoz blaga (4. člen)
Če se prevoz opravi s pomočjo sestavljenih vozil, katerih sestavni
deli so iz različnih držav, se določbe sporazuma uporabljajo za
celoto le, če je vlečno vozilo registrirano v eni od pogodbenic. Pri
teh prevozih za priklopnik ali polpriklopnik velja režim, ki ga določa
država, v kateri je registrirano vlečno vozilo.

Skupna teža, vpisana v prometno dovoljenje, nikakor ne sme biti
presežena.
6. Carinski režim

3. Uporaba notranje zakonodaje (6. člen)

Mazivo in pogonsko gorivo v standardnih rezervoarjih začasno
uvoženih vozil sta oproščeni uvoznih carin in davkov in zanju ne
veljajo niti prepoved uvoza niti uvozne omejitve.

Pogodbenici soglašata, da se 6. člen sporazuma nanaša zlasti na
zakonodajo, ki ureja cestni prevoz in cestni promet, težo in
dimenzije vozil, trajanje dela in počitka posadke vozil ter obdobja,
ko je voznik za volanom.

Rezervni deli, ki se uvozijo zaradi popravila določenega vozila,
je že bilo začasno uvoženo, se lahko začasno uvozijo brez plačila
uvoznih carin in davkov ter zanje ne veljajo niti prepoved uvoza
niti uvozne omejitve. Pogodbenici lahko za te dele zahtevata potrdilo
o začasnem uvozu. Zamenjani deli se ocarinijo, ponovno izvozi)0
ali uničijo pod carinskim nadzorom.

4.Pristojna organa (9. člen)
Organa, pristojna za izvajanje sporazuma, sta:

Sestavljeno v Ljubljani dne 15. oktobra 1998 v dveh izvirnikih j'
slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besed'
enako verodostojni.
Za
Za
Švicarski zvezni sve'
Vlado Republike Slovenije
Moritz Leuenberger
Anton Bergauer l.r.

za Slovenijo:
Ministrstvo za promet in zveze
Langusova4
SI - 1535 Ljubljana

poročevalec, št. 27

28
j

Kontrolna listina
POTNIŠKA SPREMNICA
PASSENGEiR WAYBILL
Republika Slovenija

ci q

-

Serijska številka:
N2:

Republic of Slovenia

«^99

nuj

O1

ri M i Mi\

>2L

Vrsta prevoza / Type of service
Krožna vožnja 'zaprtih vrat" / Closed-door tour

Prevoz oseb pri odhodu in s praznim vozilom pri vrnitvi
Outward journey laden - return joumey unladen
®
O

lil l l l l 11 -O
0<- igaamgt
Prazno vozilo pri vstopu, ki bo prevzele skupino
potnikov in jih odpeljalo v državo, kjer je vozilo
registrirano / Outvvard journey unladen in order
to take up a group of passengers and transport
them to the country of vehide registration

Drugi prevozi oseb v občasnem prostem cestnem prometu:
Another occasional service (particulars):

Zahtevano dovođenje priloženo
The required authorization is altached
Vi
®
o
Dnevne etap«
Dai!y stages

Program voinje
Itinerar/
Oatum
Date

do
lo

o0
Irom

IDCOS
km

Skupaj / Toni

3

°- spri 11999

km

Mejni prehod
FronBer aosvng poinl

+
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6

Seznam potnikov (ime. priimek in
številka potnega lista)
Passenger list (first name, name
and passport No.)
i

26

51

2

27

52
53

3

i

4

54

5
6

30

55

31

56

7
8

32

57

33

58 .

9

34

59

10

60

11

35
36

12

37

62

13
14

38

63

39
40

64

15
16
17

41

61

65
* .

66

42^-

67

18

43

68

19

44

20

45

69
70

21
22

46
47 ' .

71
72

23

73

24

48
49

25

50

75

7 Datum sestavitve seznama
Date of passenger list completion

8

28
29

74

Podpis in pečat prevoznika
Carrier's signature and stamp

Nepredvidljive spremembe
Unexpected modifications

9 Overitev carinskih
organov na
mejnem prehodu
Certification of
customs" authorities
at the frontier
crossing
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3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma in protokola skrbi Ministrstvo za promet
in zveze.

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

OBRAZLOŽITEV

Sporazum in protokol sta 16. oktobra 1998 v Ljubljani podpisala
ministra pristojna za promet obeh držav.

Način in pogoje uporabe sporazuma podrobneje določa protokol,
podpisan hkrati s sporazumom.

Razlogi za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in
načina za nadaljnji nemoteni cestni prevoz oseb in blaga na temelju
načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega prevoza med
državama in v tranzitu čez njuni ozemlji.

Za zagotovitev izvajanja določb sporazuma bodo pristojni organi
držav pogodbenic vzdrževali neposredne stike, na predlog ene
pogodbenice pa bodo sklicali mešano komisijo, usposobljeno za
obravnavo vprašanj, ki izhajajo iz uporabe sporazuma. Mešana
komisija je pristojna za spremembe ali dopolnitve protokola,
omenjenega v 10. členu tega sporazuma.

t

Sporazum s svojimi določbami ureja cestni prevoz oseb in blaga
med državama pogodbenicama in v tranzitu čez njuni ozemlji, kot
tudi potovanje praznih vozil. Namen sklenitve sporazuma je
liberalizacija prometa. V sporazumu sta določena način in postopek
■za opravljanje rednega linijskega ter vseh vrst izvenlinijskega
prevoza oseb. Prevoz blaga med državama, v tranzitu in za tretje
države se opravlja brez dovolilnic.

30

• april 1999

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna
sredstva iz postavke Ministrstva za promet in zveze za pokritje
stroškov za delo slovenskega dela posvetovanj (stroški potovanj,
dnevnice) predvidoma enkrat letno.

31
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Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 105. seji dne 15. aprila 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O
PRIZNAVANJU VISOKOŠOLSKIH KVALIFIKACIJ V
EVROPSKI REGIJI,

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- dr. Pavel ZGAGA, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo
in šport;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213. člena poslovnika*
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

1. člen

2. člen

Ratificira
se Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v
r
Opski regiji, sestavljena v Lizboni 11. aprila 1997.

Besedilo konvencije se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu
v slovenskem jeziku glasi:

30 a
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KONVENCIJA O PRIZNAVANJU
VISOKOŠOLSKIH KVALIFIKACIJ V
EVROPSKI REGIJI

se zavedajo obširnih sprememb v visokem šolstvu v evropski
regiji, ki so po sprejetju konvencij povzročile večjo različnost v
nacionalnih sistemih visokega šolstva in med njimi, in potrebe po
prilagajanju pravnih instrumentov in prakse tako, da bodo
upoštevali ta razvoj;

Pogodbenice te konvencije

se zavedajo, da je treba poiskati skupna pravila za reševanje
konkretnih problemov pri priznavanju v evropski regiji;

se zavedajo, da je pravica do izobraževanja človekova pravica
in da visokošolsko izobraževanje zelo pripomore k pridobivanju
in razvijanju znanja ter pomeni izjemno bogato kulturno in
znanstveno pridobitev za posameznika in družbo;

se zavedajo, da je treba izboljšati sedanjo prakso pri priznavanju,
jo narediti razvidnejšo in bolj prilagojeno sedanjemu položaju
visokega šolstva v evropski regiji;

upoštevajo, da bi moralo imeti visoko šolstvo življenjsko
pomembno vlogo pri uveljavljanju miru, medsebojnem
razumevanju in strpnosti ter pri ustvarjanju zaupanja med ljudstvi
in narodi;
upoštevajo, da velika različnost izobraževalnih sistemov v evropski
regiji kaže njeno kulturno, družbeno, politično, filozofsko in
gospodarsko raznolikost in pomeni izjemno bogastvo, ki bi ga
bilo treba v celoti spoštovati;
si želijo vsem ljudem v regiji omogočiti, da to bogastvo v celoti
izrabijo, zato prebivalcem vsake države in študentom
izobraževalnih zavodov pogodbenice omogočajo dostop do
izobraževanja v drugih državah, zlasti tako, da jim na visokošolskih
zavodih drugih pogodbenic olajšajo nadaljevanje izobraževanja
ali končanje študijskega obdobja;
upoštevajo, da je priznavanje študija, spričeval, diplom in stopenj,
pridobljenih v drugih državah evropske regije, pomembno za
pospeševanje akademske mobilnosti med pogodbenicami;
pripisujejo velik pomen načelu institucionalne avtonomije in se
zavedajo, da ga je treba podpirati in varovati;'
so prepričane, da je pravično priznavanje kvalifikacij temelj za
uresničevanje pravice do izobraževanja in je odgovornost družbe;
upoštevajo konvencije Sveta Evrope in Unesca o akademskem
priznavanju v Evropi;
Evropsko konvencijo o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo
dostop na visokošolske ustanove (1953, ETS, št. 15), in njen
protokol (1964, ETS, št. 49);
Evropsko konvencijo o priznavanju dob visokošolskega študija
(1956, ETS, št. 21);

verjamejo v pozitiven pomen konvencije, pripravljene in sprejete
pod skupnim pokroviteljstvom Sveta Evrope in Unesca, ki bo
zagotavljala okvir za nadaljnji razvoj priznavanja v evropski regiji;
se zavedajo, da je za uresničevanje načel in določb te konvencije
v praksi pomembno zagotoviti stalne izvedbene predpise;
zato so sklenile:

I. POGLAVJE: OPREDELITEV POJMOV
Člen I
V tej konvenciji izrazi pomenijo:
Dostop (do visokošolskega izobraževanja)
Pravica kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v visoko šolstvo,
da se prijavijo in se njihova prijava upošteva.
Sprejem (na visokošolske zavode In v študijske programe)
Dejanje ali postopek, ki kandidatom z izpolnjenimi pogoji dovoljuje,
da študirajo na visokošolskem zavodu in/ali po študijskem
programu.
Ocenjevanje (zavodov ali študijskih programov)
Ugotavljanje kakovosti izobraževanja na nekem visokošolske"1
zavodu ali po študijskem programu.
Ocenjevanje (posameznih kvalifikacij)
Pisna ocenitev ali ovrednotenje posameznikove tuje kvalifikacije
pri pristojnem organu.

Evropsko konvencijo o akademskem priznavanju univerzitetnih
kvalifikacij (1959, ETS, št. 32);

Pristojni organ za priznavanje

Konvencijo o priznavanju visokošolskega študija in diplom v
državah, ki pripadajo evropski regiji (1979);

Organ, pristojen za sprejemanje obvezujočih odločitev o
priznavanju tujih kvalifikacij.

Evropsko konvencijo o splošni ekvivalenci univerzitetnih študijskih
obdobij (1990, ETS, št. 138);

Visoko šolstvo

upoštevajo tudi Konvencijo o priznavanju visokošolskega študija,
diplom in stopenj v arabskih in evropskih mediteranskih državah
(1976), sprejeto v Unescu, v kateri je delno urejeno akademsko
priznavanje v Evropi;
menijo, da bi morali to konvencijo upoštevati tudi v povezavi z
Unescovimi konvencijami in mednarodnimi priporočili, ki se
nanašajo na druge regije po svetu, zato da bi se izboljšalo
izmenjavanje informacij med njimi;

Vse vrste posekundarnih študijskih programov ali njihovih skupi11;
usposabljanja ali usposabljanja za raziskovanje, za katere pristojni
organi pogodbenic priznavajo, da spadajo v njihove visokošolske
sisteme.
Visokošolski zavod
Zavod, na katerem je omogočeno visokošolsko izobraževanje lfl
ga pristojni organi pogodbenice priznavajo kot zavod, ki spada
njihov visokošolski sistem.

visokošolski zavodi ali druge organizacije, jim vsaka pogodbenica
v skladu s svojo ustavno ureditvijo ali sestavo pošlje besedilo te
konvencije in naredi vse, kar je mogoče, da bi spodbudila
upoštevanje in uporabo njenih določb.

Študijski program
Študijski program, za katerega pristojni organi pogodbenice
priznavajo, da spada v njihov visokošolski sistem; po končanem
programu dobi študent visokošolsko kvalifikacijo.

3. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se mulatis
mutandis nanašajo na obveznosti pogodbenic iz naslednjih členov
te konvencije.

Študijsko obdobje
Katera koli ocenjena ali dokumentirana sestavina študijskega
programa, po kateri si je mogoče pridobiti pomembno znanje ali
spretnost, čeprav še ni celoten študijski program.

Člen 11.2
Ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi
ali pristopu ali kadar koli kasneje vsaka država, Sveti sedež ali
Evropska skupnost obvesti enega od depozitarjev te konvencije
o organih, pristojnih za sprejemanje različnih sklepov o
priznavanju.

Kvalifikacija
A. Visokošolska kvalifikacija
Vsaka diploma ali spričevalo, ki ga izda pristojni organ in potrjuje
uspešno končan študijski program.
B. Kvalifikacija, ki omogoča dostop do visokega šolstva

Člen 11.3

Vsaka diploma ali spričevalo, ki ga izda pristojni organ in potrjuje
uspešno končan izobraževalni program ter daje imetniku pravico,
da ga upoštevajo pri sprejemanju v visoko šolstvo (glej opredelitev
pojma dostop).

Nič v tej konvenciji ne sme preprečevati uresničevanja ugodnejših
določb o priznavanju kvalifikacij, ki jih je sprejela ena od pogodbenic
in so vsebovana ali temeljijo na veljavnih pogodbah ali tistih, h
katerim je ali bi lahko pristopila pogodbenica te konvencije.

Priznavanje
III. POGLAVJE: TEMELJNA NAČELA
PRI OCENJEVANJU KVALIFIKACIJ

Formalno priznavanje tuje izobrazbene kvalifikacije, ki ga zaradi
nadaljevanja izobraževanja in/ali zaposlitve opravi pristojni organ.

Člen 111.1

Pogoji

1. Na zahtevo, vloženo pristojnemu organu, mora biti imetnikom
kvalifikacij, izdanih v eni od pogodbenic, omogočeno, da si pridobijo
njihovo oceno.

A. Splošni pogoji
Pogoji, ki jih je v vseh primerih treba izpolniti za sprejem v
visokošolsko izobraževanje ali njegovo stopnjo ali za podelitev
ene od visokošolskih kvalifikacij.

2. V zvezi s tem ne sme biti nikakršne diskriminacije niti zaradi
vlagateljevega spola, rase, barve, invalidnosti, jezika, vere,
političnega ali drugega prepričanja, nacionalnega, etničnega ali
družbenega porekla, pripadnosti narodni manjšini, premoženja,
rojstva ali česa drugega niti zaradi kakih drugih okoliščin, ki niso
povezane s kvalifikacijo, za katero se prosi za priznanje. Zato da
bi vse pogodbenice to pravico uveljavile, se obvezujejo, da bodo
pri ocenjevanju vlog za priznavanje kvalifikacij ukrepale le glede
na pridobljeno znanje in spretnosti.

B- Posebni pogoji
Pogoji, ki jih je treba poleg splošnih izpolniti za sprejem v posamezni
študijski program ali za podelitev posebne visokošolske
kvalifikacije na določenem študijskem področju.
H- POGLAVJE: PRISTOJNOSTI
ORGANOV

Člen III.2
Vsaka pogodbenica mora zagotoviti, da bodo postopki in merila
za ocenjevanje in priznavanje kvalifikacij pregledni, koherentni in
zanesljivi.

Člen 11.1
1. Če so za odločanje o priznavanju pristojni državni organi
Pogodbenice,
so določbe te konvencije zanjo takoj obvezujoče;
'akoj morajo storiti vse, kar je potrebno za uresničevanje teh
določb na svojem ozemlju.

Člen III.3
1. Odločitve o priznavanju se sprejemajo ob upoštevanju ustreznih
informacij o kvalifikacijah, za katere se prosi za priznanje.

so za odločanje o priznavanju pristojni sestavni deli
Pogodbenice, ta ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji,
sprejetju, potrditvi ali pristopu ali kadar koli kasneje enemu od
depozitarjev
predloži kratko izjavo o svoji ustavni ureditvi ali
S0
stavi. V takih primerih pristojni organi sestavnih delov
Pogodbenic
poskrbijo za uresničevanje določb te konvencije na
Sv
°jem ozemlju.

2. Za ustrezne informacije je odgovoren predvsem prosilec;
zagotoviti jih mora v dobri veri.
3. Ne glede na odgovornost prosilca morajo zavodi, ki so podelili
kvalifikacije, na zahtevo in v razumnih mejah dati ustrezne
informacije imetniku kvalifikacije, ustanovi ali pristojnim organom
države, v kateri se prosi za priznanje.

če so za odločanje o priznavanju pristojni posamezni
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4. Pogodbenice morajo vsem izobraževalnim zavodom iz svojega
izobraževalnega sistema dati navodila ali jih spodbujati, kot je
primemo, da ugodijo vsem razumnim zahtevam po informacijah
za ocenjevanje pri njih pridobljenih kvalifikacij.

Člen IV.5
Če končna spričevala v pogodbenici, v kateri so bila pridobljena,
omogočajo dostop do visokošolskega izobraževanja samo v
povezavi s sprejemnimi izpiti, ga lahko z njimi pogojujejo druge
pogodbenice; v okviru svojega izobraževalnega sistema lahko
ponudijo druge možnosti za izpolnitev takih pogojev. Vsaka država,
Sveti sedež ali Evropska skupnost lahko ob podpisu ali deponiranju
listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu ali kadar koli
kasneje obvesti .enega od depozitarjev, da bo uporabljala določbe
tega člena, navede, pri katerih pogodbenicah ga namerava
uveljaviti, in razloge za to.

5. Organ, ki ocenjuje, je odgovoren za to, da dokaže, da vloga ni
ustrezna.
Člen 111.4
Zato da bi bilo priznavanje kvalifikacij olajšano, mora vsaka
pogodbenica zagotoviti ustrezne in jasne informacije o svojem
izobraževalnem sistemu.

Člen IV.6
Člen 111.5

Ne glede na člene IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 in IV.5 je mogoče sprejem
na visokošolske zavode ali v določene programe na teh zavodih
omejiti ali uvesti izbiranje. Če je sprejem na visokošolske zavode
in/ali v programe izbiren, je treba sprejemne postopke zasnovati
tako, da poteka ocenjevanje tujih kvalifikacij po načelih pravičnosti
in nediskriminacije, opisanih v III. poglavju.

Odločitve o priznavanju morajo biti sprejete v razumnem roku, ki
ga pristojni organ določi vnaprej; traja od trenutka, ko so zbrane
vse potrebne informacije. Če se priznanje odkloni, je treba navesti
razloge in prosilcu sporočiti, kaj lahko ukrene, da bi dobil priznanje
kasneje. Če se priznanje odkloni ali ni sprejeta nobena odločitev,
mora imeti prosilec možnost, da se v razumnem roku pritoži.

Člen IV.7

•
IV. POGLAVJE : PRIZNAVANJE
KVALIFIKACIJ, KI OMOGOČAJO
DOSTOP DO VISOKEGA ŠOLSTVA

Ne glede na člene IV.1, IV.2, IV.3, IV.4 in IV.5 je mogoče kot pogoj
za sprejem na visokošolske zavode določiti, da mora prosilec
dokazati zadovoljivo znanje jezika ali jezikov, v katerem na njih
poučujejo, ali drugih jezikov, ki jih navedejo.

Člen IV.1

Člen IV.8

Vsaka pogodbenica priznava kvalifikacije, ki jih podelijo druge
pogodbenice in pomenijo izpolnjevanje splošnih pogojev za dostop
do visokega šolstva v njihovih državah ali za sprejem v programe,
ki spadajo v njen visokošolski sistem, razen če je mogoče prikazati
bistveno razliko med splošnimi pogoji za dostop v pogodbenici,
kjer je bila kvalifikacija pridobljena, in v pogodbenici, v kateri se
prosi za njeno priznanje.

V pogodbenicah, v katerih je mogoč dostop do visokega šolstva
z netradicionalnimi kvalifikacijami, se podobne kvalifikacije,
pridobljene v drugih pogodbenicah, ocenijo podobno kot
netradicionalne kvalifikacije, pridobljene v pogodbenici, v kateri
se prosi za priznanje.

Člen IV.2

Za sprejem v študijske programe lahko vsaka pogodbenica določi,
da se priznavanje kvalifikacij, ki jih na njenem ozemlju podeljujejo
tuji izobraževalni zavodi, ureja po določbah notranje zakonodaje
ali po posebnih sporazumih, sklenjenih z matično državo teh
zavodov.

Člen IV.9

Zadostuje tudi, da pogodbenica omogoči imetniku kvalifikacije,
podeljene v eni od drugih pogodbenic, da si na zahtevo pridobi
njeno oceno; v tem primeru se mutatis mutandis uporabljajo
določbe člena IV.1.

V. POGLAVJE: PRIZNAVANJE
ŠTUDIJSKIH OBDOBIJ

Člen IV.3
Kadar kvalifikacija omogoča dostop le do posebnih vrst
visokošolskih zavodov ali programov v pogodbenici, v kateri je
bila pridobljena, morajo vse druge pogodbenice imetniku takih
kvalifikacij zagotoviti dostop do podobnih posebnih programov v
zavodih, ki spadajo v njihov visokošolski sistem, razen če je
mogoče prikazati bistveno razliko med pogoji za dostop v
pogodbenici, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena, in v tisti, v
kateri se prosi za njeno priznanje.

ČlenV.1
Vsaka pogodbenica priznava študijska obdobja, končana v okviru
študijskih programov v drugi pogodbenici. Tako priznana študijska
obdobja se upoštevajo pri dokončanju študijskega programa v
pogodbenici, v kateri se prosi za priznanje, razen če je mogočev
dokazati bistvene razlike med študijskimi obdobji, opravljenimi
drugi pogodbenici, in delom študijskega programa, ki bi ga tak°
nadomestili v pogodbenici, v kateri se prosi za priznanje.

Člen IV.4
Kadar je treba za sprejem v študijski program poleg splošnih
pogojev izpolnjevati posebne, jih lahko pristojni organi
pogodbenice določijo imetnikom kvalifikacij iz drugih pogodbenic
oziroma ocenijo, ali prosilci s kvalifikacijami, pridobljenimi v drugih
pogodbenicah, izpolnjujejo enakovredne pogoje.
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Člen V.2
Zadostuje tudi, da pogodbenica osebi, ki je opravila študijsk0
obdobje v okviru študijskega programa v drugi pogodbenic'-
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Člen VI.5

omogoči, da prosi za njegovo oceno; v takem primeru se mutalis
mutandis uporabljajo določbe člena V.1.

Vsaka pogodbenica lahko določi, da se priznavanje visokošolskih
kvalifikacij, ki jih na njenem ozemlju podeljujejo tuji izobraževalni
zavodi, ureja po določbah notranje zakonodaje ali posebnih
sporazumov, sklenjenih z matično državo teh zavodov.

ČlenV.3
Vsaka pogodbenica spodbuja priznavanje študijskih obdobij zlasti:
a) če obstaja prejšnji sporazum med visokošolskim zavodom ali
pristojnim organom, odgovornim za ustrezno študijsko obdobje,
na eni strani, in visokošolskim zavodom ali pristojnim organom,
odgovornim za zaprošeno priznanje, na drugi in

VII. POGLAVJE: PRIZNAVANJE
KVALIFIKACIJ BEGUNCEV IN OSEB S
PODOBNIM POLOŽAJEM TER
RAZSELJENIH OSEB

b) če je visokošolski zavod, na katerem je bilo študijsko obdobje
opravljeno, izdal spričevalo ali prepis ocen, s katerim se dokazuje,
da je študent uspešno opravil vse predpisane obveznosti za to
študijsko obdobje.

Člen VII.
Vsaka pogodbenica ob upoštevanju svojega izobraževalnega
sistema in ustavnih, zakonskih ter podzakonskih določb oblikuje
take postopke, da lahko kar se da pravično in hitro oceni, ali
begunci, osebe s podobnim položajem in razseljene osebe
izpolnjujejo ustrezne pogoje za sprejem ali nadaljevanje
izobraževanja v visokem šolstvu ali za zaposlitev, tudi če
kvalifikacij, pridobljenih v eni od pogodbenic, ni mogoče dokazati
z dokumenti.

VI. POGLAVJE: PRIZNAVANJE
VISOKOŠOLSKIH KVALIFIKACIJ
Člen VI.1
Vsaka pogodbenica priznava visokošolske kvalifikacije, ki jih
podeljuje druga pogodbenica, razen če je mogoče dokazati, da
se znanje in spretnosti iz dokazila o visokošolski kvalifikaciji
bistveno razlikujejo od tistih, pridobljenih v pogodbenici, v kateri
se prosi za priznanje.

VIII. POGLAVJE: INFORMACIJE O
OCENJEVANJU VISOKOŠOLSKIH
ZAVODOV IN ŠTUDIJSKIH
PROGRAMOV

Člen VI.2
Zadostuje tudi, da pogodbenica omogoči imetniku visokošolske
kvalifikacije, podeljene v eni od drugih pogodbenic, da prosi za
njeno oceno; v takem primeru se mutatis mutandis uporabljajo
določbe člena VI. 1.

Člen VIII.1
Vsaka pogodbenica zagotovi ustrezne informacije o vseh zavodih,
ki spadajo v njen visokošolski sistem, in vseh študijskih programih,
ki jih izvajajo, da bi omogočila pristojnim organom drugih
pogodbenic ugotoviti, ali kakovost podeljenih kvalifikacij upravičuje
priznanje, ki naj bi ga podelili. Informacije so:

Člen VI.3
če pogodbenica prizna visokošolske kvalifikacije, podeljene v
drugi pogodbenici, to pomeni eno ali oboje od naslednjega:

a) v pogodbenicah, ki uradno ocenjujejo visokošolske zavode in
študijske programe: informacije o metodah in rezultatih tega
ocenjevanja in standardih kakovosti, značilnih za posamezne
vrste visokošolskih zavodov ali študijskih programov, na oziroma
po katerih se pridobi visokošolska kvalifikacija;

a

) dostop do nadaljnjega visokošolskega študija skupaj z
ustreznimi izpiti in/ali pripravami na doktorat pod enakimj pogoji,
kot veljajo za imetnike kvalifikacij tiste pogodbenice, v kateri se
Prosi za priznanje;

b) v pogodbenicah, ki uradno ne ocenjujejo visokošolskih zavodov
in študijskih programov: informacije o priznavanju različnih
kvalifikacij, pridobljenih na katerem koli visokošolskem zavodu
ali po katerem koli študijskem programu, ki spada v njihov
visokošolski sistem.

b) uporabo strokovnih in znanstvenih naslovov po zakonih in
Podpisih pogodbenice, v kateri se prosi za priznanje, ali na
°*emljih v njeni pristojnosti.
Poleg tega lahko priznanje olajša iskanje zaposlitve po zakonih in
Predpisih pogodbenice, v kateri se prosi za priznanje, ali na
°zemljih v njeni pristojnosti.

Člen VIII.2

Člen VI.4

Vsaka pogodbenica sprejme ustrezne ukrepe za pripravljanje,
vzdrževanje in objavljanje:

^°9odbenica lahko oceni visokošolske kvalifikacije, podeljene v
drugi pogodbenici, v obliki:

a) pregleda različnih vrst visokošolskih zavodov, ki spadajo v
njen visokošolski sistem, in njihovih značilnosti;

a

) nasveta za zaposlovanje na splošno;

b) seznama priznanih zavodov (javnih in zasebnih), ki spadajo v
njen visokošolski sistem, njihovih pristojnosti za podeljevanje
različnih kvalifikacij in pogojev za dostop do posameznih vrst
zavodov in v študijske programe;

k) nasveta izobraževalnemu zavodu za sprejem v njegove
Programe;
c

) nasveta kateremu koli organu, pristojnemu za priznavanje.

3
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2. V členu X.2 izraz »pogodbenica« ne velja za Evropsko skupnost.

d) seznama izobraževalnih zavodov zunaj njenega ozemlja, za
katere pogodbenica šteje, da spadajo v njen izobraževalni sistem.

3. Države, omenjene v prvem odstavku člena XI.1.1, in Sveti
sedež - če niso pogodbenice te konvencije - Evropska skupnost
in predsednik mreže ENIC lahko sodelujejo na sestankih odbora
kot opazovalci. Kot opazovalci so lahko povabljeni tudi predstavniki
vladnih in nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo s priznavanjem v
regiji.

IX. POGLAVJE: INFORMACIJE O
PRIZNAVANJU
Člen IX.1

4. Na sestanke odbora je kot opazovalec vabljen tudi predsednik
Unescovega Regionalnega odbora za uporabo Konvencije o
priznavanju visokošolskega študija, diplom in stopenj v državah
evropske regije.

Da bi olajšale priznavanje kvalifikacij, povezanih z visokim
šolstvom, se pogodbenice obvezujejo, da bodo uvedle pregledna
pravila za popoln opis pridobljenih kvalifikacij.

5. Odbor spodbuja uporabo te konvencije in nadzoruje njeno
izvajanje. Zato da bi pristojne organe pogodbenic vodil pri izvajanju
konvencije in pri obravnavanju vlog za priznanje visokošolskih
kvalifikacij, z večino glasov vseh pogodbenic sprejema priporočila,
deklaracije, protokole in kodekse dobre prakse. Čeprav ta besedila
za pogodbenice niso obvezujoča, se morajo kar najbolj potruditi,
da jih predložijo pristojnim organom in spodbujajo njihovo uporabo.
Odbor pred sprejetjem odločitev mrežo ENIC prosi za mnenje.

Člen IX.2
1. Vse pogodbenice se zavedajo, da so ustrezne, natančne in
najnovejše informacije potrebne, zato ustanovijo ali vzdržujejo
nacionalne informacijske centre in o njihovi ustanovitvi ali vseh
spremembah, ki jih zadevajo, obvestijo enega od depozitarjev.
2. V vsaki pogodbenici nacionalni informacijski center:

6. Odbor poroča ustreznim telesom Sveta Evrope in Unesca.

a) olajšuje pridobiti si veljavne in natančne informacije o svojem
visokem šolstvu in kvalifikacijah v svoji državi;

7. Odbor vzdržuje stike z regionalnimi Unescovimi odbori za
uporabo konvencij o priznavanju visokošolskega študija, diplom
in stopenj, sprejetih pod Unescovim pokroviteljstvom.

b) olajšuje pridobiti si informacije o visokem šolstvu in kvalifikacijah
drugih pogodbenic;

8. Za sklepčnost je potrebna večina vseh pogodbenic.

c) daje nasvete ali informacije o priznavanju in ocenjevanju
kvalifikacij v skladu z notranjimi zakoni in predpisi.

9. Odbor sprejme svoj poslovnik. Redne sestanke ima vsaj enkrat
vsaka tri leta. Prvič se bo sešel v enem letu, po začetku veljavnosti
te konvencije.

3. Vsakemu nacionalnemu informacijskemu centru je treba
zagotoviti sredstva za izpolnjevanje nalog.

10. Tajništvo odbora se zaupa generalnemu sekretarju Sveta
Evrope in generalnemu direktorju Unesca.

Člen IX.3
Člen X.3

Prek nacionalnih informacijskih centrov ali drugače pogodbenice
spodbujajo svoje visokošolske zavode k uporabi priloge k diplomi,
kakršno predlagata Unesco in Svet Evrope, ali drugega
podobnega dokumenta.

1. Vsaka pogodbenica za člana Evropske mreže nacionalnih
informacijskih centrov za akademsko mobilnost in priznavanje
(mrežo ENIC) imenuje nacionalni informacijski center, ustanovljen
ali vzdrževan v skladu s členom IX.2. Če pogodbenica v skladu s
členom IX.2 ustanovi ali vzdržuje več nacionalnih informacijskih
centrov, so vsi člani mreže, vendar imajo le en glas.

X. POGLAVJE: IZVAJANJE

2. Mreža ENIC kot skupnost nacionalnih informacijskih centrov
pogodbenic te konvencije podpira in pomaga pristojnim nacionalnim
organom pri praktičnem izvajanju konvencije. Sestaja se vsaj
enkrat letno na plenarnem zasedanju. V skladu s svojim mandatom
izvoli predsednika in urad.

Člen X.1
Izvajanje konvencije nadzirata, spodbujata in olajšujeta:
a) Odbor Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v
evropski regiji;

3. Tajništvo mreže ENIC se zaupa generalnemu sekretarju Sveta
Evrope in generalnemu direktorju Unesca.

b) Evropska mreža nacionalnih informacijskih centrov za
akademsko priznavanje in mobilnost (mreža ENIC), ustanovljena
s sklepoma Odbora ministrov Sveta Evrope 9. junija 1994 in
Regionalnega odbora Unesca za Evropo 18. junija 1994.

4. Mreža ENIC pogodbenicam omogoča sodelovanje z
nacionalnimi informacijskimi centri drugih pogodbenic; pomaga
jim zlasti pri zbiranju vseh informacij, uporabnih pri delu nacionalni
informacijskih centrov v zvezi z akademskim priznavanjem in
mobilnostjo.

Člen X.2
1. Ustanovi se Odbor Konvencije o priznavanju visokošolskih
kvalifikacij v evropski regiji (v nadaljevanju: odbor). Sestavljajo ga
po en predstavnik vsake pogodbenice.
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Evropske konvencije o ekvivalentnosti diplom, ki omogočajo
dostop na visokošolske ustanove (1953, ETS, št.15), in njenega
protokola (1964, ETS, št. 49);

XI. POGLAVJE:KONČNE DOLOČBE
Člen Xl.1

Evropske konvencije o priznavanju dob visokošolskega študija
(1956, ETS, št. 21);

1 ■ Ta konvencija je na voljo za podpis:

Evropske konvencije o akademskem priznavanju univerzitetnih
kvalifikacij (1959, ETS, št. 32);

a) državam, članicam Sveta Evrope,
b) državam, članicam evropske regije Unesca,

Konvencije o priznavanju visokošolskega študija, diplom in stopenj
v arabskih in evropskih mediteranskih državah (1976);

c) vsem drugim državam podpisnicam, skleniteljicam ali
pogodbenicam Evropske kulturne konvencije Sveta Evrope in/ali
Unescove Konvencije o priznavanju visokošolskega študija in
diplom v državah, ki pripadajo evropski regiji,

Konvencije o priznavanju visokošolskega študija in diplom v
državah, ki pripadajo evropski regiji (1979);

ki so bile povabljene na diplomatsko konferenco, na kateri naj bi
bila sprejeta ta konvencija.

Evropske konvencije o splošni ekvivalenci univerzitetnih študijskih
obdobij (1990, ETS, št. 138);

2. Naštete države in Sveti sedež se lahko obvežejo, da bodo
uporabljale to konvencijo:

a) bodo vzajemno uporabljale določbe te konvencije;
b) bodo z drugimi državami, pogodbenicami prej omenjenih
konvencij, ki niso pogodbenice te konvencije, še naprej vzajemno
uporabljale konvencije, katerih pogodbenice so.

a) s podpisom brez pridržka glede ratifikacije, sprejetja ali potrditve
ali

2. Pogodbenice te konvencije se obvezujejo, da ne bodo postale
pogodbenice nobene od konvencij, omenjenih v prvem odstavku,
h kateri še niso pristopile, razen Konvencije o priznavanju
visokošolskega študija, diplom in stopenj v arabskih in evropskih
mediteranskih državah.

b) s podpisom, ki mu sledi ratifikacija, sprejetje ali potrditev, ali
c

) s pristopom.

3. Podpis je mogoč pri enem od depozitarjev. Listine o ratifikaciji,
sprejetju, potrditvi ali pristopu se deponirajo pri enem od
depozitarjev.

Člen XI.5
1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine o
ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu določi ozemlje ali ozemlja,
za katera velja ta konvencija.

Člen XI.2
Ta konvencija začne veljati prvi dan v mesecu po poteku enega
Meseca po tistem, ko se pet držav, med katerimi so vsaj tri
države članice Sveta Evrope in/ali evropske regije Unesca,
obveže, da bodo uporabljale to konvencijo. Za vse druge države
začne veljati prvega dne v mesecu po poteku enega meseca po
'istem, ko se država obveže, da bo uporabljala to konvencijo.

2. Vsaka država lahko z izjavo, poslano enemu od depozitarjev,
kadar koli pozneje razširi veljavnost te konvencije na katero koli
ozemlje, navedeno v izjavi. Za to ozemlje začne konvencija veljati
prvega dne v mesecu po poteku enega meseca po tistem, ko
depozitar prejme izjavo.

Člen Xl.3

3. Vsako izjavo, dano v skladu s prejšnjima odstavkoma, je
mogoče v zvezi s katerim koli v njej določenim ozemljem umakniti
z obvestilom enemu od depozitarjev. Umik začne veljati prvega
dne v mesecu po poteku enega meseca po tistem, ko depozitar
prejme obvestilo.

1

Potem ko ta konvencija začne veljati, lahko država, ki ne spada
v nobeno skupino držav iz člena XI.1, zaprosi za pristop h
konvenciji. Vse take zahteve je treba poslati enemu od depozitarjev;
ta bo z njimi seznanil pogodbenice vsaj tri mesece pred sestankom
°dbora Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v
®vropski regiji. Depozitar obvesti tudi Odbor ministrov Sveta
Evrope in Izvršilni odbor Unesca.

Člen XI.6
1. Vsaka pogodbenica lahko z obvestilom enemu od depozitarjev
kadar koli odpove to konvencijo.

Odločitev o tem, da se država, ki za to prosi, povabi, da pristopi
konvenciji, se sprejme z dvotretjinsko večino glasov pogodbenic.
3- Evropska skupnost lahko, potem ko ta konvencija začne veljati,
Pristopi k njej na zahtevo njenih držav članic; pošljejo jo enemu od
e
Pozitarjev. V takem primeru drugi odstavek člena XI.3 ne velja.

2. Odpoved začne veljati prvega dne v mesecu po poteku
dvanajstih mesecev po tistem, ko depozitar prejme obvestilo o
odpovedi. Vendar ta odpoved ne vpliva na veljavnost odločitev o
priznavanju, ki so bile pred tem sprejete po določbah te konvencije.

j* ^a države, ki pristopajo, ali Evropsko skupnost začne
°nvencija veljati prvi dan v mesecu, potem ko poteče en mesec
po
deponiranju listine o pristopu pri enem od depozitarjev.

3. Prenehanje ali začasna prekinitev izvajanja konvencije zato,
ker bi neka stran prekršila določbe, bistvene za njeno
uresničevanje, poteka v skladu z mednarodnim pravom.

Člen XI.4

Člen Xl.7

^Pogodbenice te konvencije, ki so že pogodbenice ene ali več
naslednjih konvencij:

1. Vsaka država, Sveti sedež ali Evropska skupnost lahko ob

3
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Člen Xl.9

podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju ali potrditvi ali
pristopu izjavi, da si pridržuje pravico, da enega ali več izmed
naštetih členov oziroma njihovih delov ne bo upoštevala:

1. Depozitarja te konvencije sta generalni sekretar Sveta Evrope
in generalni direktor Organizacije združenih narodov za
izobraževanje, znanost in kulturo.

Člen IV.8
Člen V.3
Člen VI.3

2. Depozitar, pri katerem se deponira akt, obvestilo ali sporočilo,
obvešča pogodbenice te konvencije in druge države, članice
Sveta Evrope in/ali evropske regije Unesca, o:

Člen VIII.2

a) vsakem podpisu,

Člen IX.3

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali
pristopu,

Nobeni drugi pridržki niso mogoči.

c) vsakem datumu, ko ta konvencija v skladu z določbami členov
XI.2 in četrtega odstavka člena Xl.3 začne veljati,

2. Vsaka pogodbenica, ki se je odločila za enega od naštetih
pridržkov, ga lahko v celoti ali delno prekliče z obvestilom enemu
od depozitarjev. Preklic začne veljati na dan, ko depozitar prejme
obvestilo.

d) vsakem pridržku in umiku v zvezi z uporabo določb člena XI.7,
e) vsaki odpovedi te konvencije v skladu s členom XI.6,

3. Pogodbenica, ki se je odločila za pridržek, povezan z določbami
te konvencije, ne more zahtevati, da druga pogodbenica to določbo
uporablja; če je njen pridržek delen ali pogojen, lahko zahteva
izvajanje te določbe tako, kot jo je sama sprejela.

f) vseh izjavah v skladu z določbami člena 11.1 ali člena II.2,
g) vseh izjavah v skladu z določbami člena IV.5,
h) vsaki zahtevi za pristop v skladu z določbami člena Xl.3,

Člen XI.8
i) vsakem predlogu v skladu z določbami člena XI.8,
1. Odbor Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v
evropski regiji lahko z dvotretjinsko večino glasov pogodbenic
sprejema predloge sprememb te konvencije. Vse tako sprejete
spremembe se vnesejo v protokol k tej konvenciji. S protokolom
se določi način njihovega uveljavljanja; v vsakem primeru je
potrebno soglasje pogodbenic, ki jih bodo obvezovale.

j) vsakem drugem aktu, obvestilu ali sporočilu, povezanem s to
konvencijo.
3. Depozitar, ki prejme sporočilo ali izda obvestilo po določbah te
konvencije, s tem takoj seznani drugega depozitarja.

2. Po postopku iz prvega odstavka ni mogoče sprejeti sprememb
III. poglavja te konvencije.

Da bi to potrdili, so pravilno pooblaščeni predstavniki podpisali to
konvencijo.

3. Vse predloge za spremembe je treba sporočiti enemu od
depozitarjev; ta z njimi seznani pogodbenice vsaj tri mesece pred
sestankom odbora. Depozitar obvesti tudi Odbor ministrov Sveta
Evrope in Izvršilni odbor Unesca.

Sestavljeno v Lizboni 11. aprila 1997 v angleškem, francoskem,
ruskem in španskem jeziku, pri čemer so vsa štiri besedila enako
verodostojna, v dveh izvodih, od katerih bo prvi deponiran v
arhivu Sveta Evrope, drugi pa v arhivu Organizacije združenih
narodov za izobraževanje, znanost in kulturo. Overjena kopija bo
poslana vsem državam, omenjenim v členu XI.1, Svetemu sedežu,
Evropski skupnosti in Sekretariatu Organizacije združenih
narodov.

3. člen

4. člen

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za šolstvo in šport.
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SOCRATES ipd.). Gre za novost, ki se v visokem šolstvu ob
čedalje boljših možnostih za študentske izmenjave v zadnjih letih
zelo hitro uveljavlja. Šesto poglavje opredeljuje priznavanje
visokošolskih kvalifikacij, torej diplom ali drugih ustreznih listin,
zato da se posamezniku ob upoštevanju notranje zakonodaje
omogoči bodisi nadaljnji študij bodisi rabo strokovnega oziroma
znanstvenega naslova, pa tudi zaposlitev. Sedmo poglavje govori
o priznavanju kvalifikacij beguncev in oseb s podobnim položajem
ter razseljenih oseb. Osmo in deveto poglavje obravnavata
informiranje o ocenjevanju visokošolskih zavodov in študijskih
programov, to je pomembno z vidika kakovosti, ter informiranje o
priznavanju, ki pogodbenice obvezuje, da bodo ustanovile in
vzdrževale nacionalne informacijske centre. Ti centri bodo dajali
informacije in nasvete tako posameznikom kot visokošolskim
zavodom ali drugim zainteresiranim (npr. delodajalcem). Deseto
poglavje je namenjeno izvajanju konvencije oziroma nadziranju,
spodbujanju in olajševanju njenega izvajanja, enajsto poglavje pa
vsebuje končne določbe. Poleg konvencije je bila na konferenci
soglasno sprejeta tudi njena obrazložitev; v njej je vsebovana
podrobna razlaga nekaterih členov.

Konvencija je bila sprejeta in odprta za podpis na diplomatski
konferenci Lizboni od 8. do 11. aprila 1997, ko jo je Slovenija tudi
podpisala. Konference so se udeležile delegacije 43 držav,
slovensko delegacijo je vodil državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport dr. Pavel Zgaga. Na konferenci je bil izvoljen za
enega izmed njenih dveh podpredsednikov.
Predstavniki 27 držav, med njimi tudi Slovenije, so konvencijo
podpisali zadnji dan konference, ko je bila slovesno odprta za
podpis.
Konvencija je začela veljati 1. februarja 1999, ko jo je ratificiralo
pet držav, od tega tri države članice Sveta Evrope in/ali Unesca
- evropske regije.
Konvencija o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v evropski
regiji je pomembna predvsem kot podlaga za skladnejše urejanje
in pospeševanje medsebojnega priznavanja visokošolskih diplom
med državami podpisnicami, pa tudi za priznavanje kvalifikacij, ki
šele omogočajo dostop do visokošolskega izobraževanja. V
preambuli povzema predpostavke in cilje konvencije. Prvo poglavje
is namenjeno enoznačni opredelitvi ključnih pojmov. Drugo poglavje
obravnava pristojnosti in obveznosti državnih organov,
visokošolskih zavodov oziroma drugih organov ali organizacij pri
Priznavanju kvalifikacij. Temeljna načela pri ocenjevanju kvalifikacij
so opredeljena v tretjem poglavju; z njim se pogodbenice
obvezujejo, da pri tem ne bo nobene diskriminacije ter da bodo
zagotovile preglednost, koherentnost in zanesljivost postopkov
in meril za ocenjevanje. Četrto poglavje obravnava priznavanje
kvalifikacij, ki omogočajo dostop do visokega šolstva (npr. matura,
zaključna spričevala, sprejemni izpiti ipd.). Peto poglavje
obravnava priznavanje študijskih obdobij, ki jih posamezniki
opravijo na tujih univerzah oziroma samostojnih visokošolskih
zavodih (npr. v okviru programov, kot so TEMPUS, CEEPUS,

V Republiki Sloveniji se visokošolske kvalifikacije priznavajo na
podlagi Zakona o nostrifikaciji v tujini pridobljenih šolskih spričeval
(Ur. I. SRS, št. 42/72).
Konvencijo bo ratificiral Državni zbor Republike Slovenije.
Za izvajanje konvencije bo skrbelo Ministrstvo za šolstvo in šport.
Sprejem konvencije bo imel nekaj finančnih posledic za proračun
Republike Slovenije, in sicer bo treba v skladu z njenim devetim
poglavjem zagotoviti sredstva za ustanovitev in delovanje
nacionalnega informacijskega centra.
1
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Vlada Republike Slovenije je na 105. seji dne 15. aprila 1999
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE
FEDERACIJE O MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU
IN PROTOKOLA O UPORABI SPORAZUMA MED VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE
O MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 213.člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka
63. člena zakona o zunanjih zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:
- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve,
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- mag. Igor ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve;
- Janez POŽAR, državni podsekretar v Ministrstvu za promet
in zveze.

1. člen

2. člen

se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
ke federacije o mednarodnem cestnem prometu in Protokol
u
Porabi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
u
ske federacije o mednarodnem cestnem prometu, podpisana
' SePtembra 1998 v Moskvi.

Sporazum in protokol se v izvirniku v slovenskem jeziku glasita:'

?aUs'i'icirata

' Besedilo izvirnika sporazuma in protokola v ruskem jeziku je na vpogled v
Sektorju za mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije.

SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO RUSKE FEDERACIJE O
MEDNARODNEM CESTNEM PROMETU

avtobusi, kadar isto skupino potnikov prevaža isti avtobus ves
čas prevoza:

Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljnjem
besedilu pogodbenici,

2. Dovolilnica ni potrebna, ko gre za zamenjavo pokvarjenega
avtobusa z drugim avtobusom.

v želji po razvijanju cestnega prevoza potnikov in blaga med
državama ter tranzita čez njuni ozemlji na podlagi vzajemnosti in
v želji, da olajšata promet,

3.Med prevozi, ki jih predvideva prvi odstavek tega člena, mora
imeti voznik pri sebi seznam potnikov.

a) če se to potovanje začne in konča na ozemlju države tiste
pogodbenice, kjer je avtobus registriran;
b) kadar se to potovanje začne na ozemlju države pogodbenice,
kjer je avtobus registriran, in konča na ozemlju države druge
pogodbenice, če avtobus to ozemlje zapušča prazen.

5. člen

soglašata o naslednjem:

1. Prevoze blaga med državama ali v tranzitu čez njuni ozemlji,
razen prevozov, predvidenih v 6. členu tega sporazuma, opravljajo
tovorna vozila s priklopniki ali brez njih ali vlačilci s polpriklopniki
na podlagi dovolilnic, ki jih izdajo pristojni organi držav pogodbenic.

1. člen
V skladu s tem sporazumom in protokolom o uporabi tega
sporazuma, ki je njegov sestavni del, potekajo redni in izredni
cestni prevozi potnikov in blaga med državama ter tranzit čez
njuni ozemlji po cestah, namenjenih mednarodnemu cestnemu
prometu, z vozili, registriranimi v Republiki Sloveniji in Ruski
federaciji.

2. Za vsak prevoz blaga posebej je treba izdati dovolilnico, ki daje
pravico do opravljanja ene vožnje tja in nazaj, razen če v sami
dovolilnici ni določeno drugače.
3. Pristojni organi držav pogodbenic si vsako leto izmenjajo
vzajemno usklajeno število praznih dovolilnic za prevoz blaga. Te
dovolilnice morajo imeti pečat in podpis pristojnega organa države
pogodbenice, ki je izdala dovolilnico.

2. člen
1. Redni prevozi potnikov z avtobusi se organizirajo po uskladitvi
med pristojnimi organi držav pogodbenic,

4. Pristojni organi držav pogodbenic uskladijo način izmenjave
praznih dovolilnic.

2. Predloge o organizaciji rednih prevozov potnikov si pristojni
organi držav pogodbenic izročijo pravočasno. Ti predlogi morajo
vsebovati podatke o imenu prevoznika, itinerarju, voznem redu,
tarifi, postajah, na katerih se bo prevoznik ustavil in odložil potnike,
ter času trajanja in rednosti prevozov.

6. člen
1. Dovolilnice, omenjene v 5. členu tega sporazuma, niso potrebne
za prevoz:

3. Pristojni organi držav pogodbenic izdajajo dovolilnice za redne
prevoze potnikov čez ozemlji svojih držav.

a) eksponatov, opreme in gradiva, namenjenih za sejme in
razstave;

3. člen

b) vozil, živali ter različnega inventarja in premoženja za izvajanje
športnih prireditev;

1 .Za izredne prevoze potnikov z avtobusi med državama ali tranzit
čez njuni ozemlji, razen prevozov, predvidenih v 4. členu tega
sporazuma, se zahtevajo dovolilnice, ki jih izdajo pristojni organi
držav pogodbenic.

c) pripomočkov in drugih potrebščin za gledališke predstave,
glasbenih inštrumentov, opreme in potrebščin za snemanje
filmov, radijskih in televizijskih oddaj;

2. Pristojni organi držav pogodbenic izdajo dovolilnice za tisti del
vožnje, ki poteka po ozemljih njunih držav.

d) posmrtnih ostankov;
e) poštnih pošiljk;

3. Za vsak izreden prevoz potnikov z avtobusi se izda posebna
dovolilnica, ki daje pravico do ene vožnje tja in nazaj, razen če v
tej dovolilnici ni določeno drugače.

f) poškodovanih vozil, ki so opravljala prevoze, predvidene s
tem sporazumom;

4. Pristojni organi držav pogodbenic si vsako leto izmenjajo
vzajemno usklajeno število praznih dovolilnic za izredne prevoze
potnikov. Te dovolilnice morajo imeti pečat in podpis uradne osebe
pristojnega organa države pogodbenice, ki je izdal dovolilnice.

g) premičnin pri selitvah;
h) zdravil, medicinskih inštrumentov in opreme ter drugega blaga
za dajanje pomoči v izrednih razmerah (naravne nesreče m
prevoz blaga v humanitarne namene);

5. Pristojni organi držav pogodbenic uskladijo način izmenjave
praznih dovolilnic.

i)

4. člen

z vozili z nosilnostjo do 3,5 tone in s skupno težo do 6 ton.

Dovolilnice niso potrebne niti za servisna vozila.

1. Dovolilnice niso potrebne za izredne prevoze potnikov z
poročevalec, št. 27
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12. člen

2.Izjeme, predvidene v točkah a), b) in c) prvega odstavka tega
člena, veljajo samo za prevoz blaga, ki ga je treba vrniti v državo,
kjer je vozilo registrirano, ali kadar gre za prevoz blaga na ozemlje
tretje države.

1. Pri opravljanju prevoza na podlagi tega sporazuma so
prevozniki vzajemno oproščeni plačevanja carin, dajatev in
pristojbin na ozemlju države druge pogodbenice za:

7. člen

a) gorivo v rezervoarjih, ki so predvideni za vsak tip vozila in so
tehnološko ter konstrukcijsko povezani s sistemom napajanja
motorja;

1-Kadar dimenzije ali teža vozila v cestnem prometu, ki potuje s
tovorom ali brez, presega standarde na ozemlju države druge
pogodbenice ali kadar se prevažajo nevarne snovi, mora
prevoznik pridobiti posebno dovoljenje od pristojnih organov
države druge pogodbenice.

b) maziva v količinah, ki so potrebne za uporabo med prevozom;
c) rezervne dele in orodje, potrebne za popravilo vozila v
mednarodnem prevozu.

2. Če dovoljenje iz prvega odstavka tega člena določa gibanje
vozila v cestnem prometu po določeni trasi, se mora prevoz
opravljati po tej trasi.

2. Neuporabljene rezervne dele in orodje je treba ob vrnitvi izvoziti,
zamenjane rezervne dele pa izvoziti iz države ali uničiti pod
carinskim nadzorstvom ali predati na način, kot je določen na
ozemlju države ustrezne pogodbenice.

8. člen
1- Prevoze, predvidene s tem sporazumom, lahko opravljajo le
prevozniki, ki imajo v skladu z zakonodajo svoje države dovoljenje
za opravljanje mednarodnih prevozov.

13. člen

2.Vozila v cestnem prometu, ki opravljajo mednarodne prevoze,
Morajo imeti registrsko tablico in oznako svoje države.

Prevozi potnikov in blaga na podlagi tega sporazuma morajo biti
obvezno zavarovani za civilno odgovornost. Prevoznik mora
predhodno zavarovati vsako vozilo za opravljanje omenjenih
prevozov.

9. člen

14. člen

1- Prevoznik ne sme opravljati prevozov potnikov in blaga med
dvema točkama na ozemlju države druge pogodbenice.

Za obmejni, carinski in sanitarni pregled se uporabljajo določbe
mednarodnih pogodb, katerih pogodbenici sta Republika Slovenija
in Ruska federacija, pri reševanju problemov, ki jih ne urejajo te
pogodbe, pa se uporablja zakonodaja države obeh pogodbenic.

2- Prevoznik lahko opravlja prevoze z ozemlja države druge
pogodbenice na ozemlje tretje države in z ozemlja tretje države
na ozemlje države druge pogodbenice s posebnimi dovolilnicami,
ki jih izdajo pristojni organi držav pogodbenic.

15. člen
Za obmejni, carinski in sanitarni pregled pri prevozu težkih
bolnikov, pri rednem prevozu potnikov z avtobusi ter pri prevozu
živali in hitro pokvarljivega blaga ni treba čakati v vrsti.

10. člen
■ Voznik avtobusa ali tovornega vozila mora imeti državno ali
Mednarodno vozniško dovoljenje, ki ustreza kategoriji vozila v
prometu, ki ga vozi, ter državno prometno dovoljenje za
vozilo.
1

c
estnem
to

16. člen
Prevozniki držav pogodbenic so dolžni spoštovati cestnoprometne
predpise in zakonodajo države, na ozemlju katere je njihovo vozilo.

2. Državno ali mednarodno vozniško dovoljenje mora ustrezati
obrazcu, ki ga predpisuje mednarodna Konvencija o cestnem
Prometu z dne 8. novembra 1968. leta (Dunaj).

17. člen

3- Dovolilnica in drugi dokumenti, potrebni v skladu z določbami
ga sporazuma, morajo biti v vozilu, h kateremu spadajo, in se
Pokažejo na zahtevo pristojnih organov držav pogodbenic.

le

1. Ob kršitvi določb tega sporazuma morajo pristojni organi države
pogodbenice, kjer je vozilo registrirano, na prošnjo pristojnih
organov države druge pogodbenice, kjer je bila kršitev ugotovljena,
neodvisno od zakonodaje lastne države izvesti enega od teh
ukrepov:

11. člen
1
6

Prevozi potnikov in blaga, ki jih opravljajo prevozniki države
^e pogodbenice na ozemlju države druge pogodbenice skladno
,e
m sporazumom, in vozila, ki opravljajo te prevoze, so oproščeni
. er čevanja pristojbin, povezanih z uporabo ali vzdrževanjem cest
'zdajo dovolilnic.
v

a) izdati opomin prevozniku;
b) izdati opozorilo prevozniku, da mu bo ob ponovnem prekršku
odvzeta dovolilnica za opravljanje prevozov za določen čas
ali razveljavljena;

j"- določbe, navedene v prvem odstavku tega člena, se ne
anašajo
na pristojbine za vožnjo po avtocestah, mostovih in
re
dorih, kjer se plačuje cestnina.

c) odvzeti za določeno obdobje ali razveljaviti dovolilnico, ki mu
je bila izdana po tem sporazumu.
2. Pristojni organi države druge pogodbenice morajo biti
obveščeni o sprejetih ukrepih.

3
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18. člen

22. člen

Za zagotovitev izvajanja določb tega sporazuma bodo pristojni
organi držav pogodbenic vzdrževali neposredne stike, na predlog
ene pogodbenice organizirali posvetovanja o reševanju vprašanj,
povezanih s sistemom dovolilnic za prevoz potnikov in blaga, ter
izmenjavali izkušnje in informacije o uporabi izdanih dovolilnic.

1.Ta sporazum začne veljati po preteku 30 dni od dneva, ko
pogodbenici izmenjata pisni obvestili o opravljenih postopkih v
svojih državah, ki so potrebni za začetek veljavnosti tega
sporazuma.
2.Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas in preneha veljati po
preteku 90 dni od datuma, ko ena pogodbenica po diplomatski
poti obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, da prekine njegovo
veljavnost.

19. člen
Vprašanja, ki jih ne ureja ta sporazum niti mednarodne pogodbe,
katerih pogodbenici sta Republika Slovenija in Ruska federacija,
se razrešujejo skladno z notranjo zakonodajo držav obeh
pogodbenic.

3. Od dne začetka veljavnosti tega sporazuma Sporazum med
Vlado Socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado
Zveze sovjetskih socialističnih republik o mednarodnem cestnem
prometu, ki je bil podpisan v Moskvi 18. junija 1970, preneha
veljati v odnosih med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo.

20. člen

Sklenjeno v Moskvi dne 7. septembra 1998. leta v dveh izvodih v
slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta besedili enako
verodostojni.

Pogodbenici vsa morebitna sporna vprašanja v zvezi s
tolmačenjem in uporabo tega sporazuma rešujeta z razgovori in
posvetovanji.
21. člen

Za Vlado
Republike Slovenije
Anton Bergauer l.r

Ta sporazum ne vpliva na pravice in dolžnosti pogodbenic, ki
izhajajo iz drugih mednarodnih pogodb, ki sta jih sklenili.

poročevalec, št. 27
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PROTOKOL
O UPORABI SPORAZUMA MED VLADO

b) "redni prevozi" so prevozi, ki jih opravljajo vozila držav
pogodbenic v cestnem prometu po predhodno usklajenem
voznem redu, itinerarju, z navedbo začetne in končne postaje
vožnje ter postajališč;

REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO RUSKE FEDERACIJE
O MEDNARODNEM CESTNEM
PROMETU

c) "izredni prevozi" pomenijo vse preostale prevoze;
d) "sanitarni pregled" je sanitarni, veterinarski in fitosanitarni
pregled.

O uporabi Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Ruske federacije o mednarodnem cestnem prometu, podpisanega
v Moskvi, sta se pogodbenici dogovorili o naslednjem:

3. Pri določanju seznama avtocest, mostov in predorov, kjer se
plačuje cestnina, je treba predvideti možnost za opravljanje
prevozov po alternativnih, brezplačnih cestah.

1 ■ Kot pristojni organi držav pogodbenic se razumejo;

Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjata informacije o
avtocestah na ozemljih Republike Slovenije in Ruske federacije,
kjer se plačuje cestnina.

s strani Republike Slovenije:

4.Dovolilnice, predvidene v 3. in 5. členu tega sporazuma, veljajo
brez izjeme za dvostranske in tranzitne prevoze tja in nazaj.

za člene 2, 3, 5, 9, 20 in 21 sporazuma - Ministrstvo za promet in
zveze Republike Slovenije;

Dovolilnice, predvidene s tem sporazumom, prevoznikov in
lastnikov blaga ne oprostijo obveznosti pridobitve carinskega
dovoljenja za blago, ki ga je skladno z notranjo zakonodajo obeh
držav treba pridobiti, kar velja tudi za tranzit blaga.

za prvi odstavek 7. člena sporazuma, ko gre za nadstandardne
dimenzije in težo vozila - Slovenska cestna podjetja, za prevoze
nevarnih snovi pa Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije;
s

5.Glede drugega odstavka 8. člena tega sporazuma lahko imajo
priklopniki in polpriklopniki registrske tablice in državne oznake
drugih držav, če imajo tovorna vozila ali vlačilci registrsko tablico
in državno oznako Republike Slovenije ali Ruske federacije.

strani Ruske federacije:

6. Pogodbenici pomagata pri pravočasni pridobitvi vizumov za
voznike vozil, ki opravljajo prevoz v skladu s tem sporazumom,
kot tudi za druge člane posadke.

Ministrstvo za promet Ruske federacije;
za 7. člen pa tudi Zvezna cestna služba Rusije in Ministrstvo za
notranje zadeve Rusije;

7.Določbe točke a) prvega odstavka 12. člena sporazuma veljajo
samo za gorivo v tovarniško vgrajenih rezervoarjih v tovornih
vozilih in vlačilcih ter za gorivo v rezervoarjih, vgrajenih na
priklopnikih in polpriklopnikih, ki je namenjeno za delovanje hladilnih
naprav zamrzovalnikov.

za tretji odstavek 10. člena tudi Ministrstvo za notranje zadeve
Ruske federacije.
2

- V tem sporazumu se uporabljajo naslednji pojmi:

a

) "vozilo"

Sklenjeno v Moskvi, 7. septembra 1998, v dveh izvodih v
slovenskem in ruskem jeziku, pri čemer sta besedili enako
verodostojni.

pri prevozu blaga je to tovorno vozilo, tovorno vozilo s
priklopnikom, vlačilec ali vlačilec s polpriklopnikom;

Za Vlado
Republike Slovenije
Anton Bergauer l.r

Pri prevozu potnikov je to avtobus oz. vozilo, namenjeno
prevozu potnikov, ki ima poleg voznikovega še najmanj 8
sedežev ter priklopnik za prevoz prtljage;

3
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3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma in protokola skrbi Ministrstvo za promet
in zveze.

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

OBRAZLOŽITEV

Sporazum in protokol sta 7. septembra 1998 v Moskvi podpisala
minister pristojen za promet Republike Slovenije in minister
pristojen za promet Ruske federacije.
Razlogi za sklenitev sporazuma so v vzpostavitvi pogojev in
načina za nadaljnji nemoteni cestni prevoz potnikov in blaga na
temelju načela vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega prevoza
med državama in v tranzitu čez njuni ozemlji.

tudi vrste prevozov blaga, pri katerih dovolilnice niso potrebne.
Za zagotovitev izvajanja določb sporazuma bodo pristojni organi
držav pogodbenic vzdrževali neposredne stike, na predlog ene
pogodbenice pa bodo organizirali posvetovanja o reševanju
vprašanj, povezanih s sistemom dovolilnic za prevoz potnikov in
blaga, ter izmenjavali izkušnje in informacije o uporabi izdanih
dovolilnic.

Sporazum s svojimi določbami ureja cestni prevoz potnikov in
blaga med državama pogodbenicama in v tranzitu čez njuni
ozemlji, kot tudi potovanje praznih vozil. V sporazumu sta določena
način in postopek za opravljanje rednega linijskega ter vseh vrst
izvenlinijskega prevoza potnikov.

Način in pogoje uporabe sporazuma podrobneje določa protokol,
podpisan hkrati s sporazumom.

Prevoz blaga med državama in v tranzitu se opravlja na podlagi
dovolilnic. Za prevoze z ozemlja države druge pogodbenice na
ozemlje tretje države in z ozemlja tretje države na ozemlje druge
pogodbenice so potrebne posebne dovolilnice. Sporazum določa

V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti finančna
sredstva iz postavke Ministrstva za promet in zveze za pokritje
stroškov za delo slovenskega dela posvetovanj (stroški potovanj,
dnevnice) predvidoma enkrat letno.

poročevalec, št. 27

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije.

Poročilo o

DELU

AGENCIJE

LASTNINSKEGA

PODJETIJ

ZA

RS

ZA

REVIDIRANJE

PREORLIKOVANJA

LETO

1998

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ

- POROČILO O DELU AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA
PODJETIJ ZA LETO 1998.

Številka: 011-10/99-1/10
Datum: 15.3.1999

Agencija Republike Slovenije opozarja, da poročilo vključuje
tudi preglednice z oznako "uradna tajnost", zato ti podatki
niso dostopni javnosti.

ZADEVA: Poročilo o delu Agencije RS za revidiranje
lastninskega preoblikovanja podjetij za leto 1998
Alenka Kovač-Arh, l.r.
GENERALNA DIREKTORICA

Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij
pošilja v prilogi

30

• spri i iggg
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REPUBLIKA SLOVENIJA
DUNAJSKA 22
1000 LJUBLJANA-SLOVENIJA
THL.: 061/134-33-44 • FAX: 061/130-70-70-26

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA
Mi PREOBLIKOVANJA PODJETIJ
Številka: 011-10/98
Datum: 25.3.1999

POROČILO

O

DELU

AGENCIJE RS ZA REVIDIRANJE
LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA
PODJETIJ
ZA LETO 1998
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I. UVOD
II. PREDSTAVITEV AGENCIJE ZA REVIDIRANJE
1. USTANOVITEV AGENCIJE ZA REVIDIRANJE IN PRIČETEK DELA
2. Status agencije za revidiranje
3. Naloge agencije za revidiranje
4. Organizacija agencije za revidiranje
5. Finančna sredstva za leto 1998
6. Zaposleni v letu 1998
7. Poročanje agencije za revidiranje
8. Obveščanje drugih državnih organov in javnosti

,

III. DELO AGENCIJE ZA REVIDIRANJE V LETU 1998
1. Prednostne naloge
1.1. Dokončanje postopkov revizije lastninskega preoblikovanja
1.2. Opravljanje postopkov revizije po 1.1.1993
1.3. Učinkovanje revizijskih ugotovitev v javnem sektorju in v poslovni sferi
1.4. Vključevanje v procese pripravljanja zakonodaje s področja privatizacije
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I. UVOD

Zakon o Agenciji Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja
podjetij in o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (Ur.l. RS 48/94, 18/95 - odločba Ustavnega sodišča, 58/95, 18/96,
27/96 - odločba Ustavnega sodišča in 35/98 - odločba Ustavnega sodišča, v
nadaljevanju: zakon o agenciji za revidiranje) v 2. odstavku 1. e člena določa, da
Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v
nadaljevanju: agencija za revidiranje) enkrat letno poroča Državnemu zboru o
svojem delu.
To poročilo v splošnem delu zajema obdobje od 1.1.1998 do 31.12.1998, v
številčnem delu pa poleg podatkov o opravljenih nalogah v letu 1998 zagotavlja tudi
celovit prikaz opravljenih revizijskih postopkov v zvezi z lastninskim preoblikovanjem
pravnih oseb od leta 1993 do 31.12.1998. V poročilu o delu agencija za revidiranje
predstavlja tudi svoj status in organizacijo ter posebej opisuje postopke, ki jih
opravlja.
Poročilo obsega:
•
•
•
•
•
•

status, naloge in organizacijo agencije za revidiranje,
prikaz finančnih sredstev za delo v letu 1998 ter kadrovskih zadev,
prednostne naloge v letu 1998,
izvršitev programa dela za leto 1998,
opravljene naloge do 31.12.1998 po v -*ah postopkov,
zbirne podatke o oškodovanju družbenega kapitala v obdobju od 1.1.1990 do
31.12.1992,
• zbirne podatke o zmanjšanju družbenega kapitala oz. premoženja v obdobju
po 1.1.1993,
• problematiko in oceno stanja pri poročanih zadevah.

Agencija za revidiranje poroča o opravljenih nalogah, ugotovljenih oškodovanjih
družbenega kapitala in zmanjšanju družbenega kapitala oz. premoženja podjetja tudi
v preglednicah, ki so v prilogi poročila. Preglednice, ki vsebujejo podatke, ki so
uradna tajnost agencije za revidiranje, imajo oznako »Uradna tajnost«.

II. PREDSTAVITEV AGENCIJE ZA REVIDIRANJE
1. Ustanovitev agencije za revidiranje in pričetek dela
Agencija za revidiranje je bila ustanovljena na podlagi Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in
informiranje (Ur.l.RS 58/95, v nadaljevanju: zakon o spremembah in dopolnitvah),
ki je spremenil naslov osnovnega zakona z naslovom Zakon o Agenciji Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur.l. RS 48/94), med
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dodanimi ali spremenjenimi členi osnovnega zakona pa v dodanem 1. a členu
določil, da se ustanovi agencija za revidiranje. Agencija za revidiranje je začela
delovati dne 7.8.1996, ko je začela učinkovati odločba Ustavnega sodišča
Republike Slovenije, številka U-l-271 /95 z dne 15.5.1996, s katero je Ustavno
sodišče odločilo, da zakon o spremembah in dopolnitvah ni v neskladju z ustavo in
da začne odločba učinkovati 75. dan po objavi v Uradnem listu.
Status agencije za revidiranje in njenih organov, naloge agencije za revidiranje in
pravice njenih delavcev določa zakon o agenciji za revidiranje. Ta zakon delno
določa tudi postopek, ki ga agencija za revidiranje uporablja pri opravljanju svojih
nalog, ureja pa tudi materialni položaj agencije za revidiranje.

2. Status agencije za revidiranje
Po zakonski definiciji je agencija za revidiranje pravna oseba javnega prava, kar
pomeni, da zanjo smiselno veljajo tudi vsi sistemski predpisi, ki določajo
organizacijo in
materialni položaj državnih organov ter kadrovanje v državnih
organih, če zakon o agenciji za revidiranje nima o tem specialnih določb.* Agencija
za revidiranje je proračunski porabnik. O svojem delu, še posebej o opravljenih
postopkih revizije poroča Državnemu zboru. Organi agencije za revidiranje so:
Svet, generalni direktor in namestnik generalnega direktorja. Državni zbor je
na seji dne 23.7.1996 imenoval naslednje neodvisne strokovnjake za člane Sveta:
Primoža Senčarja za .predsednika, za člane pa Milana Šuštarja, Romano Hieng,
Bogdano Bradač, Janislava Šalerja, Danila Grašiča in Vero Gradišar. Dne 26.7.1996
je Državni zbor za generalno direktorico
imenoval Alenko
Kovač Arh, za
namestnico generalne direktorice pa Rožo Žust.
Iz navedenih statusnih določb zakona o agenciji za revidiranje je jasno, da je
agencija za revidiranje pri opravljanju svojih nalog neodvisna in samostojna
državna institucija, ki odgovarja le Državnemu zboru.

3. Naloge agencije za revidiranje
Naloge agencije za revidiranje so taksativno naštete v 3. odstavku 1.a člena in v 1.
odstavku 73. člena zakona o agenciji za revidiranje, v 5. odstavku 63. člena zakona
o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe
(Ur.l. RS št. 30/98, 72/98 - odločba Ustavnega sodišča in 12/99, v nadaljevanju:
ZZLPPO) in v 3. odstavku 73. člena zakona o davčni službi (Ur.l. RS št. 18/96, 36/96,
87/97 in 48/98).
V letu 1998 je z uveljavitvijo ZZLPPO agencija za revidiranje pridobila novo nalogo.
Od 1.5.1998 dalje lahko uvede ali obnovi revizijski postopek tudi pri pravnih osebah,
ki so že izvedle lastninsko preoblikovanje, če to zahtevajo delničarji ali družbeniki,
katerih skupni delež dosega najmanj desetino kapitala družbe.

* Specialne določbe zakona o agenciji za revidiranje se nanašajo na organizacijo in poslovanje, kar je
agencija dolžna urediti s poslovnikom, na plače delavcev in na varovanje zaposlitve po prenehanju
agencije za revidiranje.
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Agencija za revidiranje opravlja naslednje naloge:
• revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do
31.12.1992 oziroma za obdobje v skladu s posebnimi predpisi (v nadaljevanju:
postopek revizije lastninskega preoblikovanja podjetij);
• revidiranje že revidiranih podjetij za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega
preoblikovanja v sodni register (v nadaljevanju: postopek revizije po 1.1.1993);
• revidiranje pri pravnih osebah, ki so že izvedle lastninsko preoblikovanje za
obdobje od 1.1.1990 dalje (v nadaljevanju: postopek revizije po zakonu o
zaključku lastninjenja);
• v podjetjih, ki so kapitalsko ali poslovno povezana z revidiranim podjetjem, lahko
opravi agencija za revidiranje pregled poslovnih in kapitalskih transakcij,
povezanih z revidiranim podjetjem pred njegovim lastninskim preoblikovanjem;
• preverjanje zakonitosti in pravilnosti izvajanja predpisov, ki urejajo finančnomaterialno poslovanje pravnih oseb ter razpolaganje z družbeno lastnino pravnih
oseb, ki še niso zaključile postopka privatizacije (v nadaljevanju: postopek
preverjanja finančno-materialnega poslovanja);
• posamična dejanja ali strokovna opravila davčnega inšpekcijskega pregleda, če
pri opravljanju naloge revidiranja ugotovi nepravilnosti pri obračunavanju in
plačilu davkov ali prispevkov.

Postopek, ki ga agencija za revidiranje
formalno predpisan in sicer:

vodi

pri

opravljanju svojih nalog je

• Revizija lastninskega preoblikovanja podjetij se vodi na podlagi Zakona o
lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur.l. št. 55/92, 7/93, 31/93, 32/94 - odločba
Ustavnega sodišča, 1/96 in 30/98 - v nadaljevanju: ZLPP) in podzakonskih
predpisov, smiselno se uporabljajo določbe o postopku nadziranja iz zakona o
agenciji za revidiranje, subsidiarno pa se uporabljajo določbe zakona o
splošnem upravnem postopku.
Če za opravljanje revizije določenih pravnih
subjektov veljajo posebni predpisi, se le-ti primarno uporabljajo. Pri vodenju
postopkov revizije agencija za revidiranje uporablja tudi pooblastila, ki so
določena s posebnimi predpisi (npr. zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju,
zakon o davčni službi).
Z uveljavitvijo ZZLPPO je dne 1.5.1998 prenehal veljati ZLPP, vendar pa se za
postopke, ki jih vodi agencija za revidiranje v skladu z zakonom o agenciji za
revidiranje, smiselno še naprej uporabljajo posamezne določbe tega zakona
glede vodenja postopka in kriterijev za ugotavljanje oškodovanja družbene
lastnine.

poročevalec, št. 27

54

30.

O ugotovitvah v revizijskem postopku agencija izda revizijsko poročilo,
obravnava pripombe strank zoper to poročilo in izda odločbo, s katero
zavezani pravni osebi naloži taksativno naštete ukrepe iz 48.c člena ZLPP. To
odločbo sta dolžni pri privatizaciji neposredno upoštevati Agencija RS za
prestrukturiranje in privatizacijo ter Slovenska razvojna družba. Zoper odločbo je
bila po določbah ZLPP lahko vložena tožba v pravdnem postopku pri sodišču,
v tem postopku pa ima agencija za revidiranje položaj tožene stranke. Zoper
odločbe revizijskega organa, izdane po 1.5.1998 ni več mogoče vlagati tožb, pač
pa revidirana pravna oseba oz. Slovenska razvojna družba na podlagi teh
odločb lahko uveljavljajo zahtevke iz naslova oškodovanja premoženja oz.
družbenega kapitala do okoriščencev. O uveljavljanju in razpolaganju z zahtevki
odloča Slovenska razvojna družba, ki nato zahtevke upošteva pri privatizaciji v
skladu z določbami ZZLPPO. Vendar pa Slovenska razvojna družba ne sme
razpolagati z zahtevki, dokler ni pravnomočno odločeno o tožbah zoper revizijski
organ, ki so bile vložene do uveljavitve tega zakona.
• V postopku revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega
preoblikovanja v sodni register agencija za revidiranje ugotavlja ali je prišlo pri
pravnih osebah, pri katerih je bila opravljena revizija lastninskega preoblikovanja,
po 31.12.1992 pa do vpisa v sodni register do zmanjšanja družbenega kapitala oz.
premoženja podjetja. Za ugotavljanje pravnih poslov in oceno zmanjšanja
uporablja kriterije iz 48. in 48.a člena ZLPP, ki se smiselno uporabljata za
postopke revizij tudi po uveljavitvi ZZLPPO. Agencija za revidiranje vodi
postopek t.i. nove revizije na podlagi istih predpisov kot postopek revizije
lastninskega preoblikovanja. V postopku izda revizijsko poročilo, dopolnilno
revizijsko poročilo na podlagi preučitve pripomb strank, lahko pa tudi upravno
odločbo, zoper katero je dopusten upravni spor. Družbeniki revidiranega
podjetja imajo možnost vložiti tožbe, s katerimi po splošnih pravilih obligacijskega
prava izpodbijajo pravna dejanja, ki so povzročila zmanjšanje družbenega kapitala
oz. premoženja podjetja in zahtevajo povrnitev škode oz. vrnitev koristi. Rok za
vložitev tožbe je deset let. Tožbe vlaga tudi Družbeni pravobranilec RS.
• V postopku revizije po zakonu o zaključku lastninjenja agencija za revidiranje
ugotavlja premoženje družbe, ki ni bilo upoštevano v otvoritveni bilanci po
stanju na dan 1.1.1993 in njegovo povečanje iz poslovanja do 1.5.1998.
Ugotovljeno premoženje, skupaj z njegovim povečanjem, preide v last in
upravljanje Slovenske razvojne družbe. Agencija za revidiranje pa lahko uvede
revizijo po zakonu o zaključku lastninjenja le, če to zahtevajo delničarji ali
družbeniki, katerih skupni delež dosega najmanj desetino kapitala družbe. Glede
te omejitve pooblastila za začetek postopka je agencija za revidiranje dala pobudo
Državnemu svetu Republike Slovenije za odložilni veto, vendar pa na seji sveta
dne 9.4.1998 odložilni veto ni bil izglasovan.
• Postopek preverjanja zakonitosti in pravilnosti finančno-materialnega
poslovanja pravnih oseb, ki še niso zaključile postopka privatizacije se vodi na
podlagi določb o postopku nadziranja iz zakona o agenciji za revidiranje in na
podlagi zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada RS za razvoj in
obveznostih Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo (Ur.list RS, št. 71/94,
57/95 in 30/98 - v nadaljevanju ZPPOLS), ki je sicer prenehal veljati z
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uveljavitvijo ZZLPPO dne 1.5.1998, vendar pa se za postopke, ki jih vodi agencija
za revidiranje v skladu z zakonom o agenciji za revidiranje, smiselno še naprej
uporabljajo določbe tega zakona glede vodenja postopka.
V postopku preverjanja finančno-materialnega poslovanja agencija izda zapisnik,
zoper katerega stranka lahko vloži pripombe. Za odpravo ugotovljenih
nezakonitosti in nepravilnosti agencija za revidiranje izda odločbo, zoper katero
je dovoljena pritožba na generalnega direktorja agencije, zoper odločbo o
pritožbi pa lahko stranka vloži tožbo v upravnem sporu na Upravno sodišče
Republike Slovenije. V upravnem sporu ima agencija položaj tožene stranke.
Agencija prisilno izvršuje izdano odločbo na način izvršitve s prisilitvijo v
skladu z zakonom o splošnem upravnem postopku.
Pravni sredstvi pritožbe v upravnem postopku in tožbe v upravnem sporu sta
dovoljeni tudi v primeru izdanih procesnih sklepov v postopkih revizije.
• Postopek preveijanja kapitalskih in poslovnih povezav z revidiranim podjetjem se
vodi po določbah zakona o agenciji za revidiranje, ki urejajo postopek nadziranja.
O ugotovitvah pregleda agencija za revidiranje izda uradni zaznamek oz. zapisnik,
zoper katerega pregledana oseba lahko da pripombe. Ugotovitve se uporabijo v
revizijskem postopku;
• Pri opravljanju posameznih strokovnih opravil in dejanj davčnega inšpekcijskega
pregleda agencija za revidiranje uporablja zakon o davčnem postopku v smislu 2.
odstavka 1. člena tega zakona, določbe o postopku nadziranja iz zakona o
agenciji za revidiranje, subsidiamo pa uporablja zakon o splošnem upravnem
postopku. Ker agencija ni pristojna za nalaganje plačila davka in drugih davščin
oziroma javnih dajatev, je njena naloga predvsem v ugotovitvi dejanskega stanja
in zavarovanju dokazov.

Agencija za revidiranje preganja inkriminirana dejanja z vložitvijo ovadbe zaradi
storitve kaznivega dejanja ali gospodarskega prestopka in z vložitvijo predloga za
uvedbo postopka o prekršku na podlagi določb zakona o agenciji in na podlagi
kazenskopravnih predpisov. Od 10.3.1997 o sumih kaznivega dejanja neposredno
obvešča policijo, saj s tem prispeva k hitrejšemu in kvalitetnejšemu pregonu kaznivih
dejanj. Agencija za revidiranje, namreč, v postopkih, ki jih opravlja, ni pooblaščena
za dejanja, s katerimi bi mogla verodostojno ugotoviti subjektivno odgovornost
storilca kaznivega dejanja, tako da je pristojni tožilec moral vložene ovadbe odstopiti
organom policije v predhodni postopek. O vloženih ovadbah pri policiji pa agencija za
revidiranje tekoče obvešča tudi Državno tožilstvo.
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4. Organizacija agencije za revidiranje
Organizacija in poslovanje agencije za revidiranje sta določena s Poslovnikom
Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja
podjetij (v nadaljevanju: poslovnik). Poslovnik je sprejel Svet agencije RS za
revidiranje dne 16.10.1996, spremembe in dopolnitve poslovnika pa dne 28.5.1997
in 2.6.1998, koje potrdil tudi prečiščeno besedilo poslovnika.
Poleg
temeljnih statusnih določb,
poslovnik določa:

povzetih po zakonu o agenciji za revidiranje,

• temelje organizacije, s tem da agencija za revidiranje opravlja svoje naloge v
sektorju za revizijo in v spremljajočih službah za informacijsko - analitične
zadeve, za pravne zadeve in za splošne zadeve;
• razmejene so pristojnosti organov agencije za revidiranje, tako da Svet odloča o
temeljnih vprašanjih delovanja agencije za revidiranje in opravlja nadzor nad
delom drugih organov, generalni direktor določa organizacijo in vodi delovanje
agencije za revidiranje, v njegovi odsotnosti pa ga nadomešča namestnik
generalnega direktorja;
• določena so delovna mesta, na katerih delajo delavci s položajem višjega
upravnega delavca in temelji za določitev delovnih mest, na katerih delajo
delavci s položajem upravnega delavca ter delavci s posebnimi pooblastili;
• določeni so kriteriji za sestavo programa
postopkovna pravila in temelji informiranja.

dela

agencije

za

revidiranje,

Natančnejšo organizacijo agencije za revidiranje in sistemizacijo delovnih mest ter
druga organizacijska pravila določajo posebni interni splošni akti.
Poslovnik je dne 13.3.1997 obravnavala Komisija Državnega zbora za nadzor
lastninskega preoblikovanja in privatizacije in sprejela sklep, da Sekretariat
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve ter agencija za revidiranje
uskladita določbe poslovnika v skladu s pripombami članov Komisije in Sekretariata.
Dne 24.6.1998 je agencija za revidiranje predložila v soglasje Državnemu zboru
prečiščeno besedilo poslovnika, ki ga je potrdil Svet agencije za revidiranje dne
2.6.1998. Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve je dne
7.7.1998 dal mnenje, da k poslovniku nima pripomb in zadržkov za izdajo soglasja,
Komisija za nadzor lastninskega preoblikovanja in privatizacije pa je dne 9.7.1998
predlagala Državnemu zboru, da da soglasje k poslovniku.

5. Finančna sredstva za leto 1998
Na samostojnost in neodvisnost agencije za revidiranje kaže tudi zakonsko določena
finančna neodvisnost, saj l.f.člen zakona o agenciji za revidiranje določa, da
sredstva za delo določi Državni zbor na njen predlog.
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Agencija za revidiranje je predlog finančnega načrta za leto 1998 pripravila na
podlagi programa dela za leto 1998, kvantitativnih izhodišč za planiranje, ki jih je
pripravilo Ministrstvo za finance, veljavne zakonodaje in
internega akta o
sistemizaciji del in nalog. Agencija za revidiranje je upoštevala usmeritve Ministrstva
za finance, da naj bi nevladni proračunski uporabniki zaradi zaostrenih
javnofinančnih razmer v naši državi racionalno koristili proračunska sredstva in
ravnali varčevalno.

V Proračunu Republike Slovenije za leto 1998 (Ur.list RS št. 34/98) so bila agenciji
za revidiranje dodeljena sredstva v višini 249.922 tisoč tolarjev in sicer za
namene:
• plač, drugih osebnih prejemov ter prispevkov in davkov delodajalca v znesku
182.722 tisoč tolarjev,
• materialnih in drugih stroškov v znesku 61.150 tisoč tolarjev
• investicij in investicijskega vzdrževanja v znesku 6.050 tisoč tolarjev.

Od dodeljenega zneska 249.922 tisoč tolarjev proračunskih sredstev za leto 1998 je
agencija za revidiranje porabila sredstva:
•

na proračunski postavki plače, drugi osebni prejemki ter prispevki in davki
delodajalca v znesku 165.372 tisoč tolarjev.
Z javnimi natečaji in objavami v letu 1998 agencija za revidiranje ni uspela
pridobiti vseh manjkajočih delavcev, za katere zahteva specifično strokovno
znanje iz področja opravljanja revizijskih postopkov in pravnih zadev. Uvedla je
tudi obvezno delo preko polnega delovnega časa, vendar je analiza pokazala, da
na ta način ni mogoče nadomestiti manjkajočih delavcev, ampak le skrajšati roke
za izdajo poročila. Agencija za revidiranje je zato dne 13.10.1998 obvestila
Ministrstvo za finance, da zaradi navedenih razlogov predvideva proračunske
prihranke na tej postavki v ocenjeni vrednosti 13.800 tisoč tolarjev;

•

na proračunski postavki materialni in drugi stroški v znesku 52.717 tisoč
tolarjev.
Agencija za revidiranje je imela v letu 1998 manj stroškov za odvetniške storitve,
saj so te stroške zmanjševala sredstva iz naslova povračil pravdnih stroškov
tožečih strank v primerih, ko agencija uspe v pravdi. Na račun prihrankov iz tega
naslova je agencija za revidiranje naslovila na Ministrstvo za finance vlogo za
prerazporeditev proračunskih sredstev iz namena materialnih stroškov na
investicijska vlaganja;
• na proračunski postavki investicije in investicijsko vzdrževanje v okviru
prvotno namenjenih proračunskih sredstev in dodatno prerazporejenih iz
proračunske postavke materialni stroški v skupnem znesku 9.694 tisoč tolarjev.
Agencija za revidiranje je realizirala potrebe po nujnem dokupu potrebne
računalniške opreme (prenosnih računalnikov) za novo zaposlene in zamenjavo
dotrajane računalniške opreme, ki so jo prenesli delavci s prehodom iz Davčne
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uprave Republike Slovenije in Agencije Republike Slovenije za plačilni promet
na agencijo za revidiranje.

6. Zaposleni v letu 1998
Na dan 1.1.1998 je bilo v agenciji za revidiranje zaposlenih 21 delavcev.
V letu 1998 se je število zaposlenih povečalo za 5 delavcev in sicer za:
• 1 delavca na delovnem mestu svetovalca za pravne zadeve in
• 4 delavce na delovnih mestih revizorja lastninskega preoblikovanja podjetij (od
tega sta 2 delavki nadomestili delavki, ki sta se v letu 1997 vrnili v Davčno upravo
Republike Slovenije).

Tako je bilo na dan 31.12.1998 v agenciji za revidiranje zaposlenih 26 delavcev. Od
sistemiziranih delovnih mest je bilo zasedenih 24 delovnih mest, generalna
direktorica in namestnica generalne direktorice nista vključeni v sistemizacijo, saj
imata status funkcionarja.
Agencija za revidiranje ne more oceniti kdaj in kako bo uresničila načrt potrebnih
zaposlenih, saj ji le-to onemogočajo omejena proračunska sredstva in restriktivna
politika zaposlovanja v državni upravi. Na javni natečaj, ki ga je izvedla v decembru
1998 so se prijavili kandidati, ki ustrezajo zahtevam agencije za revidiranje, vendar
pa je njihova zaposlitev odvisna od odobritve Ministrstva za finance in dodelitve
dodatnih proračunskih sredstev za leto 1999.

Struktura zaposlenih po izobrazbi
na dan 31.12.1998
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Večina zaposlenih v agenciji za revidiranje (85%) ima visokošolsko izobrazbo. Poleg
ustrezne strokovne izobrazbe imajo zaposleni v agenciji za revidiranje še
specialistična strokovna znanja s področij, povezanih s pristojnostmi in vsebino dela
in sicer imata dva zaposlena opravljen pravosodni izpit, dva imata strokovni naziv
pooblaščeni revizor in en zaposlen naziv specialist revidiranja. V letu 1998 so se trije
delavci vključili v podiplomski študij, z eno delavko pa ima agencija za revidiranje
sklenjeno pogodbo o pridobitvi visokošolske izobrazbe.
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Struktura zaposlenih po starosti
na dan 31.12.1998
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Povprečna starost zaposlenih v agenciji za revidiranje je 38 let.

7. Poročanje agencije za revidiranje
Agencija za revidiranje trimesečno obvešča Državni zbor RS o opravljenih postopkih,
letno pa poroča o svojem delu. V številčnem delu poročila o delu agencija za
revidiranje posebej poroča o opravljenih postopkih v poročevalnem letu, obenem pa
zagotavlja celovit prikaz vrste in višine ugotovljenega oškodovanja družbenega
kapitala v postopkih revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, ki so jih opravili
revizijski organi od junija 1993 do konca poročevalnega obdobja.

8. Obveščanje drugih državnih organov in javnosti
Agencija za revidiranje pošlje poročilo o opravljenih postopkih in poročilo o delu tudi
drugim za lastninjenje pristojnim institucijam, Vladi RS in predsedniku RS, Davčni
upravi RS in Ljubljanski borzi. Zaradi obveščanja širše javnosti pošlje poročila tudi
sredstvom javnega obveščanja.
Pri tem pazi, da ne sporoča podatkov, ki imajo oznako uradne tajnosti agencije
za revidiranje. To so podatki o revidiranih ali preverjenih pravnih osebah preden
agencija za revidiranje obravnava pripombe strank zoper revizijska poročila ali
zapisnike o preverjanju finančno-materialnega poslovanja in podatki o vloženih
kazenskih ovadbah.
Od decembra leta 1998 se agencija za revidiranje predstavlja tudi z domačo stranjo
na internetu (http://www.sigov.si/arlpp/index.htm). V predstavitivi so opisane
pristojnosti in načini dela agencije za revidiranje, objavljeni so seznami revidiranih
pravnih oseb z ugotovljenimi zneski oškodovanja družbenega kapitala oz.
premoženja podjetij in povzetki poročil, ki jih agencija za revidiranje pošilja
Državnemu zboru RS.
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III. DELO AGENCIJE ZA REVIDIRANJE V LETU 1998

1. Prednostne naloge
V programu dela za leto 1998 je agencija za revidiranje za prednostne naloge
določila:
• dokončanje postopkov revizije lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od
1.1.1990 do 31.12.1992
• uvajanje postopkov revizije po 1.1.1993 pri pravnih osebah, pri katerih je bila že
opravljena revizija lastninskega preoblikovanja, pa obstaja utemeljen sum, da je
po 31.12.1992 pa do vpisa v sodni register prišlo do zmanjšanja družbenega
kapitala oz. premoženja podjetja
• analiziranje ugotovitev iz obeh postopkov in predlaganje ukrepov za učinkovanje
teh ugotovitev v korist javnega sektorja in v poslovni sferi
• vključevanje v procese pripravljanja in spreminjanja zakonodaje s področja
lastninjenja in privatizacije

1.1. Dokončanje postopkov revizije lastninskega preoblikovanja
Agencija za revidiranje je v letu 1998 prednostno nadaljevala postopke revizije
lastninskega preoblikovanja, ki jih je bila dolžna prevzeti in dokončati na podlagi
15. člena zakona o spremembah in dopolnitvah. Poleg tega je uvedla nove
postopke pri vseh pravnih osebah, za katere je prejela zahteve oz. pobude, ki so
izpolnjevale procesne predpostavke za uvedbo postopka. V letu 1998 je tako vodila
16 postopkov revizije lastninskega preoblikovanja in jih 13 dokončala. Pri tem je bila
pozorna tudi na tiste postopke, ki niso dokončani zaradi tega, ker ni bila izvedena
revizija povezanih družb v tujini. V tej zvezi je s Slovensko razvojno družbo uskladila
podatke, od nje pridobila revizijska poročila za povezane družbe v tujini, ki jih je bila
le-ta dolžna zagotoviti in v zvezi s preveritvami izdala posebna revizijska poročila.
Vendar se agencija za revidiranje ni prizadevala le za formalno dokončanje
konkretnih upravnih postopkov, ampak tudi za dokončanje revizije lastninskega
preoblikovanja kot procesa. Izkoristila je vse pravne možnosti za vložitev izrednih
pravnih sredstev v pravdnih postopkih na podlagi tožb revidiranih pravnih oseb zoper
revizijske odločbe (npr. revizija, zahteva za varstvo zakonitosti). Sodna praksa je
namreč pomemben vir tako za nadaljnje sistemske ukrepe agencije za revidiranje v
primeru, ko sodne odločitve niso potrdile odločbe revizijskega organa, kot tudi za
odločitve o uvedbi postopka revizije za obdobje od 1.1.1993 dalje in za vsebinske
ugotovitve v tem postopku. Za agencijo za revidiranje je bila v letu 1998 zlasti
pomembna odločitev Vrhovnega sodišča v zadevi III. Ips 43/98, da je potrebno
revizijsko odločbo, izdano v nesuspenzivnem revizijskem postopku po zaključku
lastninskega preoblikovanja, izvršiti tako, da se izvede dopolnilni postopek
preoblikovanja še za neolastninjeni kapital.
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1.2. Opravljanje postopkov revizije po 1.1.1993
V
poročevalnem
obdobju
je agencija za revidiranje opravljala predvsem
postopke revizije po 1.1.1993. Postopke je uvedla pri pravnih osebah, za katere je
prejela zahteve oz. pobude, ki so izpolnjevale procesne predpostavke za uvedbo
postopka in pri pravnih osebah v skladu s svojim programom dela za leto 1998.
Agencija za revidiranje v svojih planskih dokumentih ocenjuje, da je potrebno
postopek revizije uvesti predvsem pri tistih, ki v pravdnem postopku izpodbijajo
revizijsko odločbo in pri tistih, kjer podarki iz revizijskih postopkov za obdobje do
31.12.1992 in tekoči podatki kažejo na možnost nepravilnosti s področja delitve
dobička, prenosa kapitala,-prenosa poslovnih funkcij, razpolaganja s terjatvami in
dolgoročnimi finančnimi naložbami.
V letu 1998 je vodila 67 postopkov in jih 50 dokončala z izdajo revizijskega poročila
(od tega je 39 revizijskih poročil dokončnih, v 11 primerih pa so bila revizijska
poročila izdana, vendar rok za pripombe še ni potekel do konca leta 1998).
Agencija za revidiranje je v letu 1998 nadaljevala z organiziranjem in
sodelovanjem pri posvetovanjih z drugimi za lastninsko preoblikovanje pristojnimi
institucijami in oškodovanci - institucionalnimi lastniki revidiranih podjetij z namenom,
da bi vzpostavili sodelovanje, razmejili pristojnosti glede postopka revizije od
1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register, izkoristili vse
možnosti, ki jih nudi obstoječa zakonodaja in predlagali ukrepe za čimprejšnje
dokončanje lastninskega
preoblikovanja in čim večjo odpravo vseh
posledic
oškodovanja oz. zmanjšanja družbenega kapitala in premoženja podjetij.

1.3. Učinkovanje revizijskih ugotovitev v javnem sektorju in v poslovni sferi
Agencija za revidiranje si že od začetka svojega delovanja prizadeva, da bi
ugotovitve revizijskih postopkov, ki jih opravlja, predvsem pa dejanska odprava
ugotovljenih oškodovanj oz. zmanjšanj dali pozitivne učinke za javni sektor in v
poslovni sferi.
V ta namen je agencija za revidiranje za postopek revizije po 1.1.1993 pridobila
strokovna mnenja o možnosti prisilne upravne izvržbe, izdaje upravne odločbe in
oblikovanja obligacijskega tožbenega zahtevka na podlagi njenih ugotovitev.
Pristopila pa je tudi k analizi podatkov o dejanski odpravi oškodovanj oz.
zmanjšanj družbenega kapitala in premoženja podjetij, ugotovljenih tako v postopkih
revizije lastninskega preoblikovanja kot tudi v postopkih revizije po 1.1.1993 (rezultati
analize so prikazani v točkah V.2., V.3. in VI.3. tega poročila).
Pri pregledu izvršitev revizijskih odločb po stanju 31.12.1992 agencija za revidiranje
ugotavlja, da so revidirane pravne osebe opravile knjigovodske uskladitve in jih
upoštevale pri privatizaciji družbenega kapitala v skladu z določbami ZLPP, vendar
pa, praviloma,
zoper okoriščence niso vložili nobenih zahtevkov za poplačilo
vzpostavljenih terjatev. Pri pregledu učinkov ugotovitev revizije za obdobje od
1.1.1993 do vpisa v sodni register pa agencija za revidiranje ugotavlja, da so
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ravnanja revidiranih pravnih oseb različna in odvisna od učinkovitega nadzora in
poslovnih interesov lastnikov, saj pri tej reviziji ni vzpostavljen in predpisan prisilni
učinek.
Pri tem pa imajo pravne osebe ves čas možnost in tudi dolžnost dobrega
gospodarja, da z revizijsko odločbo vzpostavljene terjatve tudi dejansko realizirajo,
oziroma da se prepričajo, da vzpostavljenih terjatev ni mogoče izterjati. Agencija za
revidiranje meni, da vsaj pri ugotovitvah in ukrepih revizije za obdobje od 1.1.1993 do
vpisa v sodni register, pomisleki o neizterljivosti terjatev odpadejo, saj se ugotovitve
nanašajo na obdobje, v katerem terjatve praviloma še niso zastarane po obligacijskih
predpisih. Zakonodajalec je delničarjem in družbenikom pravnih oseb, pri katerih so
bili ugotovljeni pravni posli in dejanja, ki so povzročili zmanjšanje družbenega
kapitala oz. premoženja družbe, podaljšal rok, v katerem lahko v imenu in v korist
družbe vložijo obogatitveni ali odškodninski zahtevek zoper okoriščence, na deset
let.
Agencija za revidiranje je s pismom z dne 6.10.1998 obvestila Vlado RS o svojih
ugotovitvah glede dejanskega odpravljanja oškodovanja oz. zmanjšanja
družbenega kapitala in premoženja in ji predlagala ukrepe, s katerimi bi se, po
mnenju agencije za revidiranje, lahko povečali učinki odpravljanja ugotovljenih
oškodovanj in zmanjšanj, in sicer:
1. spremembe in dopolnitve zakona o izvrševanju proračuna, tako da so posamezna
ministrstva na osnovi predpisanih (ali skupno dogovorjenih) meril- dolžna pri
odobravanju državne pomoči iz proračunskih sredstev upoštevati, ali so
gospodarski subjekti storili karkoli za realizacijo terjatev, ugotovljenih z revizijskim
poročilom ali naloženih z revizijsko odločbo in da do takšne pomoči niso
upravičeni tisti gospodarski subjekti, za katere revizijsko poročilo ali revizijska
odločba izkazuje, da so se okoristili s premoženjem ali kapitalom, ki sta imela
naravo družbenih sredstev;
2. spremembe in dopolnitve predpisov o davčnem postopku ali materialnih predpisov
o davkih in drugih davščinah tako, da gospodarski subjekti iz točke 1. niso
upravičeni do odlogov plačila ali oprostitev plačila davkov in drugih davščin;
3. da Vlada RS svoja upravičenja družbenika ali delničarja v gospodarskih družbah
izvršuje tako, da zagotovi dejansko realizacijo terjatev v družbah, ki so nosilke
terjatev kot tudi v družbah, ki so se okoristile z družbenim kapitalom ali
premoženjem;
4. da Vlada RS svoja upravljalska in druga upravičenja v Slovenski razvojni družbi
izvršuje tako, da se pri določitvi in izvajanju poslovne politike Slovenske razvojne
družbe diferencirano obravnavajo gospodarski subjekti, ki niso ničesar storili za
dejansko realizacijo z revizijo ugotovljenih terjatev in tisti, ki so se okoristili z
družbeno lastnino;
Agencija za revidiranje meni, da predlagani ukrepi objektivno zajemajo vse revidirane
pravne osebe v obeh obdobjih revidiranja lastninskega preoblikovanja in ne posegajo
v že znana upravičenja lastnikov in pooblastila institucij, ki jih le-ti imajo po
ZZLPPO.
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Prvi predlog agencije za revidiranje je smiselno upoštevan v 19. členu zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije (Ur.list RS, št. 91/98), ki določa, da mora uporabnik proračuna pri
dodeljevanju subvencije upoštevati kot obvezen pogoj za dodelitev subvencije, ali je
prejemnik subvencije, ki je gospodarska družba, v celoti izterjal terjatev, ki je bila
ugotovljena v korist gospodarske družbe v revizijskem poročilu ali revizijski odločbi, ki
jo je izdala agencija za revidiranje. Do sredstev subvencije ni upravičena
gospodarska družba, za katero je bilo z revizijskim poročilom ali revizijsko odločbo
ugotovljeno oškodovanje družbenega premoženja.
Agencija za revidiranje je uporabnike proračuna, ki dodeljujejo subvencije, obvestila,
da pripravlja podatke o zneskih terjatev do posameznih okoriščenih gospodarskih
družb, ki so jih bile dolžne vzpostaviti revidirane pravne osebe na podlagi vseh do
sedaj izdanih revizijskih poročil in odločb, v katerih so bila ugotovljena oškodovanja
oz. zmanjšanja, ki se knjigovodsko odpravljajo z vzpostavitvijo terjatev do
okoriščencev.
Drugi predlog možnih ukrepov za dejansko odpravo oškodovanj oz. zmanjšanj
družbenega kapitala in premoženja podjetij je agencija za revidiranje
konkretizirala s predlogi za spremembo posameznih davčnih predpisov in ga
posredovala Ministrstvu za finance v januarju 1999.
Z namenom, da bi revidirane pravne osebe in njihovi lastniki v čim večji meri pristopili
k odpravljanju vseh posledic ugotovljenih oškodovanj in .zmanjšanj družbenega
kapitala in premoženja je agencija za revidiranje Slovenskemu inštitutu za revizijo
predstavila probleme v zvezi z izkazovanjem ugotovljenih oškodovanj oz. zmanjšanj
v poslovnih knjigah revidiranih pravnih oseb in se dogovorila za pomoč pri
razkrivanju teh pojavov.

1.4. Vključevanje v procese pripravljanja zakonodaje s področja privatizacije
Agencija za revidiranje sodeluje z Družbenim pravobranilcem RS, Slovensko
razvojno družbo, organi pregona, z različnimi uradi Vlade RS pristojnimi za nadzor
posameznih področij gospodarske dejavnosti (Urad RS za nadzor prirejanja iger na
srečo, Urad RS za zavarovalni nadzor), s posameznimi ministrstvi in z Agencijo RS
za prestrukturiranje in privatizacijo. V letu 1998 se je sodelovanje nanašalo na
pripravo zakonodaje o zaključku lastninjenja podjetij z družbenim kapitalom in
o privatizaciji zavarovalnic, poleg tega pa tudi na ugotovitev skupnih ciljev, ukrepov
in postopkovnih možnosti v zvezi s postopki revizije za obdobje po 1.1.1993 in
postopki revizije po zakonu o zaključku lastninjenja. Agencija za revidiranje z
navedenimi organi sodeluje tudi pri konkretnih upravnih zadevah.

2. Uresničitev programa dela za leto 1998
Letni program dela je bil pripravljen v skladu s poslovnikom agencije za revidiranje in
ga je na predlog generalne direktorice potrdil Svet agencije za revidiranje dne
9.3.1998. Letni program se sestoji iz vrste in opisa nalog, določitve prednostnih
nalog, ocene predvidenega časa in obsega trajanja nalog ter določitve števila
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posamičnih nalog ali postopkov v okviru nalog. Konkretne naloge, to je določitev
pravnih oseb, pri katerih bo opravljen posamičen postopek in čas, v katerem bo
opravljen, je agencija za revidiranje izkazala v mesečnih programih, ki jih je vodstvo
pripravilo v januarju 1998 in, glede na nove zahteve ter dejansko izpolnitev, dopolnilo
v septembru 1998.
V letnem programu dela je agencija za revidiranje načrtovala, da bo v letu 1998
opravila 78 postopkov, od tega bo nadaljevala 24 postopkov, ki jih je začela v letu
1997 in uvedla 54 novih. Načrtovane naloge je agencija za revidiranje izvršila 90%no, saj je izdala revizijska poročila oz. zapisnike v 70 postopkih, ostali vodeni
postopki pa v letu 1998 niso bili dokončani. Pri tem je agencija za revidiranje dodatno
izvedla nenačrtovane postopke revizije lastninskega preoblikovanja in postopek
revizije po zakonu o zaključku lastninjenja (izvedba obeh postopkov je bila posledica
določb ZZLPPO, ki je pričel veljati 1.5.1998), postopke preverjanja zakonitosti in
pravilnosti finančno-materialnega poslovanja je izvedla v načrtovanem obsegu,
dokončala pa je manj postopkov revizije po 1.1.1993 kot je načrtovala. Razlogi za
manjše število dokončanih postopkov so v neizpolnjenem kadrovskem načrtu novih
zaposlitev in le v delni nadomestitvi novih zaposlitev z delom preko polnega
■ delovnega časa, poleg tega pa so tehtni razlogi tudi v naravi samih postopkov. V
primerjavi s preteklim letom se je podaljšalo revidirano obdobje, ki v povprečju
presega 4,5 leta (55 mesecev). Na dejansko izvršitev programa dela pa je
pomembno vplivalo tudi dejstvo, da je bilo potrebno v zvezi s postopki revizije po
1.1.1993 opraviti zahtevne preglede kapitalskih in poslovnih povezav pri 7 povezanih
družbah, ki so po številu in zahtevnosti presegli izkustveno načrtovane preglede
povezanih družb, agencija za revidiranje pa te preglede ne šteje kot samostojne
postopke.

Opravljene naloge po vrstah postopkov so številčno predstavljene v naslednjih
poglavjih tega poročila.

IV. OPRAVLJENE NALOGE AGENCIJE ZA REVIDIRANJE V LETU 1998 PO
VRSTAH POSTOPKOV
Agencija za revidiranje je v letu 1998 opravljala revizijo lastninskega preoblikovanja
podjetij za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992, revizijo za obdobje od 1.1.1993 do
vpisa v sodni register, revizijo po zakonu o zaključku lastninjenja in preverjanje
finančno-materialnega poslovanja pravnih oseb :
• na podlagi prejetih zahtev z zakonom določenih predlagateljev revizijskih
postopkov ter
• po uradni dolžnosti na podlagi presoje prejetih pobud za postopke ali pa na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga agencija za revidiranje in jih dopolnjuje s
podatki drugih institucij.
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1. Prejete zahteve in pobude v letu 1998
V letu 1998 je agencija za revidiranje prejela 39 zahtev oziroma pobud za uvedbo
postopkov in sicer:
•
•
•
•

5 zahtev za uvedbo revizije lastninskega preoblikovanja podjetij,
27 zahtev za uvedbo revizije po 1.1.1993,
4 zahteve za uvedbo postopka revizije po zakonu o zaključku lastninjenja,
3 zahteve za uvedbo postopka preverjanja finančno - materialnega poslovanja.

Največ zahtev je podal Družbeni pravobranilec Republike Slovenije, zahteve pa
so vložili tudi Slovenska razvojna družba, Kriminalistične službe Uprav za notranje
zadeve, denacionalizacijski upravičenci in Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo. Pobude za uvedbo postopkov so vložili sindikati, davčni uradi,
inšpekcijske službe, družbeniki, člani društev, občani, nekaj pobud pa je bilo
anonimnih.
Po proučitvi vseh 39 zahtev in pobud, ki jih je prejela v letu 1998, je agencija za
revidiranje v tem letu uvedla 22 postopkov, za 10 prejetih zahtev in pobud je
ugotovila, da ni procesnih pogojev za uvedbo postopka, 7 zadev pa je prenesla v
leto 1999.

2. Dokončani postopki in postopki v teku
2.1. Revizija lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do
31.12.1992
V letu 1998 je agencija za revidiranje vodila 16 postopkov revizije lastninskega
preoblikovanja podjetij, od tega je:
• uvedla 6 novih postopkov in
• nadaljevala 10 postopkov, ki jih je v letu 1997 sama uvedla oz. prevzela od
prejšnjega revizijskega organa.
Novi postopki so bili uvedeni po uradni dolžnosti in 1 postopek na podlagi zahteve
Družbenega pravobranilca RS.
V postopkih revizije lastninskega preoblikovanja podjetij je agencija za revidiranje v
letu 1998 izdala:
•
•
•
•
•
•

6
7
3
2
4
1

sklepov o začetku postopka revizije,
revizijskih poročil,
dopolnilna revizijska poročila,
odločbi o ugotovitvi oškodovanja po merilih iz 48. a člena ZLPP,
zaznamke o opravljenih uskladitvah,
uradni zaznamek o preveritvi poslovanja povezanih pravnih oseb,
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• 2 posebni poročili oz. dodatka k delnemu revizijskemu
povezanih podjetij v tujini.

poročilu zaradi revizije

Od 16 vodenih postopkov revizije lastninskega preoblikovanja podjetij za
obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992, je bilo 13 postopkov dokončanih v letu 1998
z izdajo odločbe oz. zaznamka o uskladitvi ali z izdajo sklepa o ustavitvi postopka, 3
postopki pa se nadaljujejo v letu 1999.
Ugotovljena oškodovanja družbenega kapitala in drugi podatki v zvezi s 13
dokončanimi postopki revizije lastninskega preoblikovanja podjetij v letu 1998 so
vključeni v zbirno poročilo o višini in vrstah oškodovanja družbenega kapitala,
ugotovljenih v postopkih revizije lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od
1.1.1990 do 31.12.1992, ki ga podajamo v točki V. tega poročila o delu.

2.2. Revizija za obdobje od 1.1.1993 do vpisa v sodni register
V letu 1998 je agencija za revidiranje vodila 67 postopkov revizije za obdobje od
1.1.1993 do vpisa v sodni register, od tega je:
• uvedla 53 novih postopkov in
• nadaljevala 14 postopkov, ki jih je uvedla v letu 1997
Agencija za revidiranje je 34 postopkov uvedla po uradni dolžnosti, ostale pa na
podlagi zahtev Družbenega pravobranilca RS (12), Slovenske razvojne družbe (3),
Ministrstva za notranje zadeve (2), Kapitalskega sklada pokojninskega in
invalidskega zavarovanja d.d. (1) in Komisije Državnega Zbora RS za nadzor
lastninskega preoblikovanja in privatizacije (1).
V letu 1998 je agencija za revidiranje od 67 vodenih postopkov revizije za
obdobje po 1.1.1993 dokončala 39 postopkov, v katerih je izdala 37 revizijskih
poročil (dve revizijski poročili sta bili izdani konec leta 1997) in se opredelila do
pripomb revidiranih pravnih oseb. Pri 7 povezanih pravnih osebah je pregledala
tudi poslovne in kapitalske povezave z revidiranimi podjetji in izdala 7 uradnih
zaznamkov o teh preveritvah. V teku je 28 postopkov, ki se nadaljujejo v letu 1999, v
teh postopkih je bilo do 31.12.1992 izdanih še 11 revizijskih poročil, za katera pa
še ni potekel 30-dnevni rok za pripombe.
Podrobne podatke o ugotovljeni višini in vrstah zmanjšanja družbenega kapitala oz.
premoženja podjetij ter o ukrepih na podlagi ugotovljenega zmanjšanja v zaključenih
postopkih revizije podajamo v poglavju VI. tega poročila o delu.

2.3. Revizija po zakonu o zaključku lastninjenja
V času od uveljavitve ZZLPPO dne 1.5.1998 do 31.12.1998 je Agencija za
revidiranje uvedla 1 postopek revizije pri pravni osebi, ki je lastninsko preoblikovanje
že izvedla in ta postopek v letu 1998 tudi zaključila. Ugotovila je, da v otvoritveni
bilanci po stanju na dan 1.1.1993 ni bilo izkazano premoženje v vrednosti 72
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milijonov tolarjev, zato to premoženje tudi ni bilo privatizirano. V skladu z ZZLPPO je
to premoženje z njegovim povečanjem do 1.5.1998 v skupnem znesku 128 milijonov
tolarjev prešlo v last Slovenske razvojne družbe (preglednica 5.3.).

2.4. Preverjanje finančno-materialneaa poslovanja pravnih oseb
V letu 1998 je Agencija
za revidiranje nadaljevala 6 postopkov preverjanja
finančno-materialnega poslovanja pravnih oseb, ki jih je uvedla v letu 1997.
Od 6 nadaljevanih postopkov je 1 postopek ustavila, ker je namesto preverjanja
finančno-materialnega poslovanja uvedla postopek revizije po 1.1.1993, v enem
primeru pa je šele po uvedbi postopka ugotovila, da ni procesnih pogojev za izvedbo
postopka.
V letu 1998 so bili zaključeni postopki pri vseh 6 pravnih osebah in izdani 4
zapisniki, 2 sklepa o ustavitvi postopka ter 3 dopolnilni zapisniki (preglednica 6.1.).
Agencija za revidiranje je v letu 1998 med drugim dokončala postopke preverjanja
finančno-materialnega poslovanja 3 zavarovalnic (v postopku pri 1 zavarovalnici je
bil zapisnik izdan že v letu 1997). Postopke preverjanja finančno-materialnega
poslovanja pri zavarovalnih delniških družbah z družbenim kapitalom je uvedla po
uradni dolžnosti z namenom, da pri pripravi zakona o lastninjenju zavarovalnic
zakonodajalcu zagotovi podatke o poslovanju zavarovalnic v času od leta 1990 dalje
in omogoči presojo zakonskih predlogov.

3. Ovadbe za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter predlogi za uvedbo
postopka o prekršku
Agencija za revidiranje je v letu 1998 na podlagi revizijskih poročil za obdobje od
1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register vložila:
• 11 ovadb za kazniva dejanja zaradi utemeljenega suma storitve 15 kaznivih
dejanj, ki jih je storilo 12 fizičnih oseb,
• 3 ovadbe za gospodarske prestopke zaradi utemeljenega suma storitve 7 dejanj
gospodarskega prestopka zoper 3 odgovorne pravne osebe in 5 odgovornih oseb.

Na podlagi revizijskega poročila po zakonu o zaključku lastninjenja je agencija
za revidiranje vložila:
• 2 ovadbi za kaznivi dejanji zaradi utemeljenega suma storitve 2 kaznivih dejanj, ki
sta ju storili 2 fizični osebi.
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Agencija za revidiranje je v letu 1998 na podlagi zapisnikov o preverjanju
finančno-materiainega poslovanja vložila:
• 1 ovadbo za kaznivo dejanje zaradi utemeljenega suma storitve 1 kaznivega
dejanja, ki ga je storila 1 fizična oseba.
• 3 ovadbe za gospodarske prestopke zaradi utemeljenega suma storitve 13 dejanj
gospodarskega prestopka zoper 3 odgovorne pravne osebe in 8 odgovornih oseb,

V skladu z dogovorom z Državnim tožilstvom RS agencija za revidiranje od
10.3.1997 ovadbe za kazniva dejanja naslavlja na organe Ministrstva za notranje
zadeve, da bi s tem pripomogla k pospešitvi postopkov. O vloženih ovadbah obvešča
tudi Državno tožilstvo.

4. Ugotavljanje nepravilnosti, ki vplivajo na višino davčne obveznosti pravnih
oseb
Z zakonom o agenciji za revidiranje je določena dolžnost tekočega obveščanja
davčnega organa o izvedenih revizijah. Agencija za revidiranje obvešča davčni
organ na podlagi podatkov poročil o opravljenih postopkih. Redno in nemudoma pa
obvešča davčni organ o davčnih nepravilnostih, ki jih je opazila med vodenjem
postopkov revizije ali postopkov preverjanja finančno-materiainega poslovanja.
Agencija za revidiranje je v letu 1998 v 1 postopku preverjanja finančnomateriainega poslovanja pravnih oseb ugotovila nepravilnosti postavk v poslovni
bilanci (nepravilno ugotovljene prihodke in odhodke), ki vplivajo na višino davčne
obveznosti pravne osebe za davek od dobička in nepravilnosti pri obračunavanju in
plačevanju prometnega davka v skupnem znesku 2,3 milijona tolarjev. Ker je tudi
davčna obveznost ena od postavk bilance stanja, ki se preverja v tem postopku,
agencija za revidiranje ugotovi novo davčno obveznost in z odločbo naloži knjiženje
te obveznosti v poslovnih knjigah. Zapisnik in odločbo posreduje agencija za
revidiranje davčnemu organu, ki edini lahko naloži plačilo davčnih obveznosti.
Agencija za revidiranje je posredovala davčnemu organu ugotovitve 5 postopkov
revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni
register, pri katerih je ugotovila davčne nepravilnosti:
• neobračunane davke in prispevke od plač, izplačanih v neto znesku 114 milijonov
tolarjev v obliki vrednostnih bonov,
• neobračunani davek od dohodkov iz premoženja v znesku 480 tisoč tolarjev od
obresti na posojilo, ki ga je dala fizična oseba,
• prenizko izkazano davčno obveznost za davek od dobička v znesku 4 milijone
tolarjev zaradi neupravičenih odhodkov in

30. april 1999

69

poročevalec, št. 27

• opravljanje storitev tuje osebe, ki začetka opravljanja storitev ni prijavila
pristojnemu davčnemu organu, pri revidiranemu podjetju pa je dosegla nad 30
miljonov tolarjev prihodkov.

V.

ZBIRNO POROČILO O VIŠINI IN VRSTAH OŠKODOVANJA DRUŽBENEGA
KAPITALA, UGOTOVLJENIH V POSTOPKIH REVIZIJE LASTNINSKEGA
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ ZA OBDOBJE OD 1.1.1990 DO 31.12.1992

1. Višina in vrsta oškodovanja družbenega kapitala, ugotovljenega v reviziji za
obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992
Agencija za
revidiranje je na dan 7.8.1996 na podlagi 15. člena zakona o
spremembah in dopolnitvah prevzela od prejšnjega revizijskega organa 32
postopkov revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, pri katerih je prejšnji
revizijski organ izdal le sklep o začetku postopka revizije, revidiranje pa se še ni
začelo in 21 postopkov revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, pri katerih
je prejšnji revizijski organ izdal le revizijsko poročilo, druga procesna dejanja pa še
niso bila opravljena.
V času od 7.8.1996 do 31.12.1998 je agencija za revidiranje od 53 prevzetih
postopkov revizije lastninskega preoblikovanja nadaljevala 35 postopkov.
Na podlagi prejetih zahtev Družbenega pravobranilca Republike Slovenije,
Slovenske razvojne družbe, denacionalizacijskih upravičencev in po uradni dolžnosti
(vključno z zadevami na podlagi posebnih predpisov) je uvedla 16 postopkov revizije
lastninskega preoblikovanja.

Agencija za revidiranje je do 31.12.1998 dokončala 48 postopkov:
• vseh 21 prevzetih postopkov revizije lastninskega preoblikovanja, za katere je
prejšnji revizijski organ že izdal revizijsko poročilo (preglednica 1.3.1., ki vsebuje
tudi revidirane pravne osebe, pri katerih je agencija za revidiranje vložila ovadbe
za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter predloge za uvedbo postopka o
prekršku),
• 11 prevzetih postopkov, pri katerih je prejšnji revizijski organ izdal le sklep o
začetku postopka, revidiranje pa se še ni pričelo (preglednica 1.2.1.) in
• 16 postopkov revizije, ki jih je uvedla agencija za revidiranje (preglednica 1.1.1.).

Na dan 31.12.1998 so v teku 3 postopki revizije, za katere je sklep o začetku
postopka izdal prejšnji revizijski organ (preglednica 1.2.2. - uradna tajnost).
Vsi revizijski organi (Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije,
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje,
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, Agencija Republike Slovenije za
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revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij) so v obdobju od junija leta 1993 do
31.12.1998 izdali 1.119 sklepov o uvedbi postopka in jih zaključili v 1.098
primerih. Od tega je bil v 74 primerih postopek zaključen z izdajo sklepa o
ustavitvi postopka, v 1.024 primerih pa je bil postopek vsebinsko zaključen z
izdajo revizijskega poročila, zoper katerega stranka ni podala pripomb oz. je rok za
pripombe potekel ali z izdajo dopolnilnega revizijskega poročila oz. odločbe
(preglednica 1).
Agencija za revidiranje v svojih poročilih o opravljenih postopkih poroča o
ugotovljenih oškodovanjih družbene lastnine šele po proučitvi pripomb revidiranih
pravnih oseb zoper revizijska poročila. Tako je bilo do 31.12.1998 na podlagi meril iz
48.a člena ZLPP pri 658 podjetjih ugotovljenih za 86.174 milijonov tolarjev
oškodovanj družbenega kapitala (1.409 milijonov nemških mark na dan 1.1.1993).
Preglednica 2 v prilogi poročila razčlenjuje obseg ugotovljenih oškodovanj po vrstah
kot so opredeljene v ZLPP.

Ugotovitve revizijskega organa pri vseh zaključenih postopkih so razvidne iz
naslednjega grafičnega prikaza:

UGOTOVITVE PR11.098 REVIZIJSKIH POROČILIH

Ni oškodovanja po 48.a
členu ZLPP
32%

Sklep o ustavitvi
revfejskega postopka
7%

Začasna reviz|sk
poročila
2%
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Ugotovljeno
oškodovanje po 48.a
členu ZLPP
59%
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Obseg ugotovljenih oškodovanj po strukturnih deležih podrobneje razčlenjuje tabela
št. 1 in grafični prikaz:

Tabela št. 1

NAČINI OŠKODOVANJA DRUŽBENEGA KAPITALA
znesek v delež v
mio SIT* %
86.174
100,0

Skupaj znesek oškodovanja
1. Neutemeljen odpis terjatev
- od tega terjatev do tujine **
2. Nepravilna razporeditev revalorizacijskih rezerv
3. Nepravilna delitev dobička
4. Neodplačen prenos kapitala izven sestavljenih oblik
5. Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje pavšalnih stroškov
6. Prenos poslovnega sklada na rezervni sklad, premalo izkazan poslovni sklad
'7. Premalo izkazane naložbe iz naslova revalorizacije, neupravičeno
zmanjševanje revalorizacije
8. Obresti obračunane po stopnji nižji od R+8%
9. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička
10. Najemanje posojil in izplačila obresti na obveznice po previsoki obrestni meri
11. Nepravilno izkazani deleži posameznih oblik kapitala
12. Nepravilno izkazovanje delnic, nominiranih v DEM
13. Neevidentirane materialne naložbe
14. Druga oškodovanja po 48.a členu

20.937
5.650
11.259
9.912
7.453
5.821
4.884

24,3
6,6
13,1
11.5
8,6
6,8
5,7

4.291
2.751
1.051
985
880
804
727
14.419

5,0
3,2
1,2
1,1
1.0
. 0,9
0,8
16,7

'Podatki so izraženi po vrednostih konec leta 1992
"Zajete le terjatve za katere so bili pridobljeni ustrezni revizijski dokazi
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OŠKODOVANJE PO 48.a ČLENU ZLPP
PREGLED PO VRSTI OŠKODOVANJ

Nepravilna de
dobička
11,5%

R-enos poslovnega
sklada na rezervni
sklad
<; 70/,

Neodplačen prenos
kapitala izven
sestavljenih oblik
8,6%
Druga oškodovnaja po
48.a členu
21,8%

Obresti obračunane po
stopnji nižji od R+8%
3,2%
Nedokumentirano ali
neutemeljeno
izplačevanje pavšalnih
stroškov
6,8%

Nepravilna
r.ezporeditev
revalorizacijskih rezerv
13,1% fremalo izkazane
naložbe iz naslova
revalorizacije
5,0%

Neutemeljen odpis
terjatev
24,3%

Največ oškodovanj med posameznimi vrstami oškodovanja družbene lastnine, in
sicer 20.937 milijonov tolarjev, predstavlja neutemeljen odpis terjatev. Podjetja so
odpisala terjatve, ne da bi odpis utemeljila z ustreznimi dejstvi ali dokazili oziroma
niso sprožila postopka izterjave. To oškodovanje je doseglo četrtino (24 %)
celotnega zneska oškodovanja po 48.a členu ZLPP. Neutemeljenih odpisov terjatev
samo do tujine, ki jih je bilo moč dokazati v dosedanjih revizijskih postopkih, je bilo za
5.650 milijonov tolarjev (7 % vsega oškodovanja). Med temi terjatvami ni terjatev, za
katere je bil v teku revizijskega postopka lahko le izražen sum, da so izkazane
neresnično. Zato so bili tem podjetjem, v skladu z 31.a členom Zakona o
zunanjetrgovinskem poslovanju, izdani sklepi za revizijo povezanih podjetij v tujini. V
nekaterih pomembnejših primerih revidiranja lastninjenja pa revizijski organ ni potrdil
resničnosti in poštenosti izkazanih terjatev in obveznosti do tujine, ker mu to ni bilo
omogočeno. S temi primeri je seznanil Agencijo Republike Slovenije za
prestrukturiranje in privatizacijo in druge pristojne organe.
Oškodovanje zaradi nepravilne razporeditve revalorizacijskih rezerv, ki pomeni
neohranjanje realne vrednosti družbenega kapitala, je znašalo 11.259 milijonov
tolarjev (13% vseh oškodovanj). Revalorizacijski učinki so prikazani za vse vrste
oškodovanj v podjetju v skupnem znesku, saj jih zaradi računovodskih pravil ni
mogoče razdeliti po deležih, ki pripadajo posameznim vrstam oškodovanj.
Zaradi nepravilne delitve dobička je bila po ugotovitvah inšpektorjev družbena
lastnina oškodovana za 9.912 milijonov tolarjev (12 % vseh oškodovanj). Podjetja ob
delitvi dobička niso zagotovila: oblikovanja obveznega rezervnega sklada, pred
razdelitvijo dobička niso oblikovala poslovnega sklada najmanj v višini 6 %
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povprečne vrednosti družbenega kapitala kot je določala splošna kolektivna pogodba
ali pa niso delila akumulacije na družbeni in zasebni kapital v sorazmerju z
vplačanimi deleži.
Oškodovanje zaradi neodplačno prenesenega družbenega kapitala
sestavljenih oblik je doseglo 9 % vseh oškodovanj (7.453 milijonov tolarjev).

izven

Sedem odstotni delež vseh oškodovanj je doseglo oškodovanje iz naslova
nedokumentiranega ali neutemeljenega izplačevanja pavšalnih stroškov. Tako
so podjetja izplačevala potne stroške, dnevnice, zavarovalne premije, regrese, ki
presegajo bruto plače idr. v znesku 5.821 milijonov tolarjev.
V znesku 4.884 milijonov tolarjev (6 % vseh oškodovanj) so podjetja prenesla
družbeni kapital v obliki poslovnega sklada na rezervni sklad, kar je vplivalo na
nepravilno razporejanje dobička in revalorizacijskih rezerv in s tem na lastniško
strukturo kapitala.
Oškodovanje zaradi premalo izkazanih naložb iz naslova revalorizacije je znašalo
4.291 milijonov tolarjev (5 % vseh oškodovanj). Podjetja - hčerke o učinkih
revalorizacije svojih sredstev in o udeležbi podjetja - matere pri dobičku niso
obveščale podjetij - mater do izdelave letnih računovodskih izkazov za leto 1992.
Zato so podjetja - matere imela premalo izkazane naložbe iz naslova revalorizacije in
dobička v svojih poslovnih knjigah.
V znesku 2.751 milijonov tolarjev (3 % vseh oškodovanj) je bila družbena lastnina
oškodovana, ker so podjetja odobrila posojila za prodajo sredstev po nižji obrestni
meri od R + 8 % in v drugih primerih, v katerih so obresti obračunane po stopnji nižji
od R + 8 %.
Za milijardo tolarjev pa so podjetja izdala prednostnih delnic za družbeni kapital in
s tem omogočila nesorazmerno delitev dobička v škodo družbenega kapitala.
Podjetja so namreč za družbeni kapital izdajala prednostne delnice, toda z nizkim
donosom. Tako so postopoma, z nesorazmerno delitvijo dobička, zmanjševala
vrednost družbenega kapitala.
Sledijo oškodovanja zaradi: najemanja posojil od zaposlenih delavcev in izplačila
obresti na obveznice po višji obrestni meri od obrestne mere v bankah, nepravilno
izkazanih deležev posameznih oblik kapitala, nepravilnega izkazovanja delnic,
nominiranih v nemških markah ter neevidentiranja materialnih naložb.
Drugih vrst oškodovanj po 48.a členu ZLPP je bilo ugotovljeno za 14.419 milijonov
tolarjev (17 % vseh oškodovanj). Tako so podjetja: neupravičeno zniževala družbeni
kapital pred prenosom na Sklad za razvoj, spreminjala družbeni kapital v zasebni
kapital brez pravnih podlag, vključevala razlike med dejansko izplačanimi plačami in
plačami po panožni kolektivni pogodbi v stroške, prodajala sredstva po
nerevalorizirani ocenjeni vrednosti, neupravičeno izločala zemljišča iz evidenc,
zmanjševala vrednost zemljišč in nepravilno revalorizirala zemljišča, zaračunavala
prenizke najemnine, izkazovala previsoke obveznosti do poslovnih partnerjev ipd.
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Pri obravnavanju višine oškodovanj družbene lastnine je potrebno upoštevati, da vsa
oškodovanja pri družbenih podjetjih nimajo enake teže in posledic, zato jih ni
mogoče enako obravnavati. Vsa oškodovanja so vplivala na zmanjšanje
družbenega kapitala, nekatera pa so spremljali tudi denarni tokovi oziroma odlivi
sredstev iz podjetij. Do odlivov sredstev je prišlo v primerih, ko je obračunu
previsokega regresa ali previsokih plač iz dobička sledilo tudi denarno izplačilo teh
zneskov, v primerih neupravičenih odpisov terjatev, ki niso bile nikdar plačane
oziroma je bilo plačilo preusmerjeno na zasebne račune, v primerih neupravičenega
izplačila udeležbe na dobičku. V teh primerih revizijski organ z ukrepi po ZLPP sicer
zagotovi izkazovanje pravilne višine družbenega kapitala, ki bo podlaga za
lastninjenje, na izterjavo terjatev, ki so bile vzpostavljene zaradi teh oškodovanj, pa
ne more vplivati. Izterjavo teh terjatev bodo morali opraviti šele novi lastniki, če
tega ne bo storilo samo poslovodstvo. Revizijski organ je lahko dokazal pri 212
podjetjih odliv sredstev iz podjetja v vrednosti 10 milijard tolarjev, kar je 12 %
vsega oškodovanja (preglednica 3).
V primerih oškodovanj, ko ni prišlo tudi do odliva kapitala iz podjetja, je mogoče
zagotoviti pravilno velikost družbenega kapitala, ki se lastnini, že s popravkom
povečanja družbenega kapitala ali spremembo posameznih deležev kapitala v
bilanci stanja podjetja ali s spremembo lastninskih deležev v sodnem registru.
S primerjavo podatkov o stanju družbenega kapitala (1.142 milijard tolarjev oz.
18.667 milijonov nemških mark) in kapitala z znanim lastnikom (63 milijard tolarjev
oz. 1.025 milijonov nemških mark) pred revizijo in po opravljeni reviziji je bilo
ugotovljeno, da je družbeni kapital po knjigovodski vrednosti 31.12.1992'po končani
reviziji za 7 % večji kot pred začetkom revizijskega postopka in znaša 1.223 milijard
tolarjev (20.002 milijonov nemških mark), kapital z znanim lastnikom pa je manjši
za petino (20 %) in znaša po revizijskih ugotovitvah 50 milijard tolarjev (820 milijonov
nemških mark). Podrobnejši podatki so razvidni iz priložene preglednice 3, ki
vključuje le revidirana podjetja, pri katerih se je revizijski organ že opredelil do
morebitnih pripomb na revizijska poročila oziroma je potekel rok za pripombe.

2. Odprava oškodovanja v otvoritvenih bilancah revidiranih pravnih oseb
V 524 primerih (usklajeni v celoti ali delno) so revidirane pravne osebe na podlagi
prejetih revizijskih poročil prostovoljno odpravile oškodovanje v višini 52.215
milijonov tolarjev ali 61 % vseh oškodovanj.
Revidiranim pravnim osebam, ki niso revizijskemu organu predložile dokazov o
prostovoljni uskladitvi na podlagi revizijskega poročila oziroma uskladitev ni bila
mogoča zaradi vrste oškodovanja, je revizijski organ izdal 207 odločb (v celoti ali
delno) za skupni znesek 34.141 milijonov tolarjev ali 40 % vseh oškodovanj.
Z izdanimi odločbami so bili revidiranim pravnim osebam naloženi posamični ukrepi
iz 48.c člena ZLPP zaradi uskladitve.
Za izvršitev pravnomočne in izvršljive odločbe skrbita agencija za revidiranje in
Agencija RS za prestrukturiranje in privatizacijo, ki mora v odločbi naložene ukrepe
upoštevati pri odobritvi programa lastninskega preoblikovanja in pri izdaji soglasja za
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vpis v sodni register ter o tem obvestiti revizijski organ, oz. Slovenska razvojna
družba, ki mora ugotovitve revizijskega organa upoštevati pri izvedbi privatizacije na
način, določen v petem poglavju ZZLPPO. Navedene dolžnosti obeh institucij, ki sta
pooblaščeni za formalno pravna dejanja pri izvedbi privatizacije, so potrjene tudi s
sodno odločbo in odločbo Ustavnega sodišča: Vrhovno sodišče RS je v zadevi
opr.št. III. Ips 43/98 z dne 4.6.1998 odločilo, da je potrebno revizijsko odločbo,
izdano v nesuspenzivnem revizijskem postopku po 49.a členu ZLPP upoštevati tako,
da se izvede dopolnilno lastninsko preoblikovanje oz. da se upoštevata določbi 5. in
6. člena ZZLPPO, Ustavno sodišče RS pa je v zadevi opr.št. Up 314/97 z dne
17.6.1998 obrazložilo, da je revizijska odločba edini in končni upravni akt, ki
ugotavlja in popravlja nepravilnosti pri lastninskem preoblikovanju pred
uveljavitvijo ZLPP in da so ta akt dolžni upoštevati revidirani subjekti in
institucije, pristojne za izvedbo lastninskega preoblikovanja.
Agencija za revidiranje preverja izvršitev revizijskih odločb, izdanih v postopkih
revizije lastninskega preoblikovanja pri pravnih osebah, pri katerih opravlja postopke
revizije po 1.1.1993. Pri tem ugotavlja, da so ukrepi za povečanje sredstev oz.
zmanjšanje dolžniških virov sredstev praviloma izvršeni v otvoritvenih bilancah in v
poslovnih knjigah revidiranih pravnih oseb tako kot so naloženi v revizijskih poročilih
oz. odločbah, medtem, ko so ukrepi za povečanje družbenega kapitala izkazani le
delno na osnovnem kapitalu, v preostali višini pa tudi na rezervah ter na dolgoročnih
rezervacijah za ekološko sanacijo in iz naslova precenjenih sredstev, kar je
dopuščala privatizacijska zakonodaja.
Agencija za revidiranje je ugotovila, da revizijske odločbe niso izvršile pravne osebe,
ki so privatizacijo izvedle pred uveljavitvijo ZLPP in so vložile tožbe zoper revizijski
organ in pravne osebe, ki so v lasti Slovenske razvojne družbe in še niso zaključile
postopka privatizacije.

3. Ravnanja revidiranih pravnih oseb s terjatvami, vzpostavljenimi na podlagi
revizijskega poročila oz. odločbe
Pri pravnih osebah, pri katerih opravlja postopek revizije po 1.1.1993 agencija za
revidiranje spremlja tudi kaj so revidirane pravne osebe storile s terjatvami,
vzpostavljenimi na podlagi revizijske odločbe oz. poročila, izdanega v postopku
revizije lastninskega preoblikovanja.
Po določbi 4.odstavka 48.b člena ZLPP namreč revidirane pravne osebe ne smejo
odpisati teh terjatev pred vpisom izvedenega lastninskega preoblikovanja v sodni
register, kot dobri gospodarji pa bi morale storiti vse za njihovo izterjavo.
Agencija je, glede na do sedaj zaključene postopke revizije po 1.1.1993 v vzorec
zajela 21 pravnih oseb, katerim so bili v postopku revizije lastninskega
preoblikovanja naloženi ukrepi za vzpostavitev terjatev do pravnih in fizičnih oseb v
skupnem znesku 3.438 milijonov tolarjev in so te terjatve tudi izkazale v svojih
poslovnih knjigah. V strukturi terjatev je pretežen delež (91%) terjatev do pravnih
oseb.
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Do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register so revidirane pravne osebe:
• izterjale za 82 milijonov tolarjev oz. 2% terjatev
• vložile tožbe, ki še niso pravnomočno rešene za 50 milijonov tolarjev oz. 2%
terjatev
• oblikovale popravke vrednosti za 696 milijonov tolarjev oz. 20% terjatev
• izločile iz knjigovodskih evidenc brez poskusa izterjave oz. brez utemeljenih
razlogov kot so npr. zaključen stečajni postopek dolžnika, izgubljena tožba, itd. za
1.506 milijonov tolarjev oz. 44% terjatev.
Preostanek terjatev v znesku 1.104 milijonov tolarjev oz. 32% vzpostavljenih terjatev
pravne osebe do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register še izkazujejo v
poslovnih knjigah in s tem spoštujejo zakonsko določbo. Ker pa doslej niso storile nič
za njihovo izterjavo, agencija za revidiranje ocenjuje, da jih bodo po vpisu zaradi
zastaranja v pretežni meri izločile iz knjigovodskih evidenc.

4. Naložbe v povezane družbe v tujini
Revizijski organ v postopku revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij primerja
podatke o kapitalskih naložbah domačih podjetij v tujini, izkazanih v poslovnih
knjigah revidiranih podjetij s podatki iz registra Ministrstva za finance. Tako je
do konca leta 1998 ugotovljeno, da ima od 1.024 podjetij, katerim so bila že izdana
revizijska poročila, 165 podjetij 533 kapitalskih naložb v tujini (priloga št. 1,
seznam je nadaljevanje že posredovanih podatkov v informacijah prejšnjega
revizijskega organa št. 6, 8, 10, 11, 12, 14, 17 in poročila o delu agencije za
revidiranje za leto 1998). Od tega je bilo 350 kapitalskih naložb vpisanih v register v
skladu z veljavnimi predpisi in evidentiranih v poslovnih knjigah teh podjetij, 116
podjetij v tujini je bilo evidentiranih samo v poslovnih knjigah domačih podjetij, 67
podjetij pa je bilo registriranih le pri Ministrstvu za finance, niso pa bila izkazana v
knjigovodstvu domačih podjetij.
Revizijski organ o teh ugotovitvah tekoče obvešča Ministrstvo za finance.

5. Revizijska poročila povezanih družb v tujini
Revizijski organ lahko na podlagi 31.a člena zakona o zunanjetrgovinskem
poslovanju (Ur.list RS št. 13/93, 66/93, 7/94 in 58/95) zahteva, da revidirano podjetje
zagotovi tudi revidiranje povezanih družb v tujini. Do 31.12.1998 je revizijski organ
izdal 79 sklepov, s katerimi je zahteval revizijska poročila povezanih družb v tujini
(izdal je sicer 84 sklepov, vendar je 5 sklepov v postopku umaknil) in prejel 48
revizijskih poročil, ki so bila sestavljena v skladu z zahtevami revizijskega organa
ter 18 nepopolnih revizijskih poročil. Na podlagi prejetih popolnih revizijskih poročil za
družbe v tujini je revizijski organ sestavil 36 posebnih revizijskih poročil, v preostalih
primerih pa je ugotovitve na podlagi teh poročil vključil v osnovno revizijsko poročilo.
Podrobnejši podatki o izvrševanju sklepov za zagotovitev revizije povezanih družb v
tujini so v prilogi št. 2 poročila o delu.
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Revizijski organ je obveščal Agencijo RS za prestrukturiranje in privatizacijo in
Državno tožilstvo RS o pravnih osebah, ki v zahtevanem roku niso predložile
revizijskih poročil za povezane družbe v tujini in posredoval razloge in
dokumentacijo, s katerimi so pravne osebe dokazovale, da ne morejo zagotoviti
revidiranja povezanih družb v tujini. Za presojo dokazov o obstoju izločitvenih
razlogov v zvezi z revizijo v tujini je pooblaščena Agencija RS za prestrukturiranje in
privatizacijo, ki je izdala 6 dokončnih odločb o prenosu družbenega kapitala na
Slovensko razvojno družbo, ker pravne osebe niso zagotovile revidiranja povezanih
družb v tujini.
Agencija za revidiranje je do 31.12.1998 prejela 10 popolnih revizijskih poročil za
povezane družbe v tujini in 1 nepopolno revizijsko poročilo za tujo družbo, ki ni
zagotavljalo podatkov iz sklepa revizijskega organa in pisma tujemu revizorju. Od 10
prejetih popolnih poročil, so 8 poročil predložile pravne osebe, ki so prešle v last
Slovenske razvojne družbe zaradi nezagotovljene revizije v tujini. Na podlagi
popolnih poročil je agencija za revidiranje sestavila 9 dodatkov k delnemu
revizijskemu poročilu oz. posebnih poročil, v primeru nepopolnega poročila pa je
predloženo dokumentacijo s pojasnili pravne osebe posredovala Agenciji RS za
prestrukturiranje in privatizacijo v nadaljne ukrepanje.
Revizijski organ je zaradi neizvršenih sklepov za revidiranje povezanih družb v tujini
vložil 20 ovadb za gospodarski prestopek po zakonu o zunanjetrgovinskem
poslovanju.

6. Ugotovitve po 48. členu ZLPP
Pri 269 podjetjih je revizijski organ podal sum, da je prišlo do oškodovanja družbene
lastnine po 48. členu ZLPP in v revizijskih poročilih podal le elemente za oceno
oškodovanja. To je v primerih prenosa dejavnosti na drugo podjetje (by pass),
sklepanja škodljivih pogodb, zmanjšanja premoženja podjetja, izdaje prednostnih
delnic za družbeni kapital idr. (podatki so podrobneje razčlenjeni v preglednici 2). Na
podlagi teh sumov oškodovanj družbeni pravobranilec v 30 dneh po prejemu
revizijskega poročila začne voditi postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti
posameznih dejanj ali pogodb, sklenjenih v škodo družbenega kapitala, ali postopek
za spremembo dogovorjenih deležev udeležbe pri upravljanju oziroma delitvi
dobička. Šele po končanju tega postopka je lahko ugotovljen dokončen znesek
oškodovanj družbene lastnine in tudi poročilo o tem poda le družbeni pravobranilec.

7. Ovadbe za kazniva ravnanja in gospodarske prestopke ter predlogi za
uvedbo postopka o prekršku
Agencija za revidiranje je v obdobju od 7.8.1996 do 31.12.1998 vložila na podlagi
revizijskih poročil, ki jih je v postopkih revizije lastninskega preoblikovanja izdala
sama oz. prejšnji revizijski organ (preglednica 4 - uradna tajnost):
• 51 ovadb za kazniva dejanja v zvezi z revizijo pri 40 pravnih osebah zaradi
utemeljenega suma storitve 93 kaznivih dejanj, ki jih je storilo 114 fizičnih oseb,
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• 12 ovadb za gospodarske prestopke zaradi utemeljenega suma storitve 13
dejanj gospodarskega prestopka zoper 11 odgovornih pravnih oseb in 11
odgovornih oseb,
• 1 predlog za uvedbo postopka o prekršku zoper 1 odgovorno pravno osebo
odgovorno osebo.

in 1

Do 31.12.1998 pa so vsi dosedanji revizijski organi v postopkih revizije lastninskega
preoblikovanja podjetij skupaj vložili:
• 234 ovadb za kazniva dejanja zaradi utemeljenega suma storitve
dejanj, ki jih je storilo 423 fizičnih oseb,

540 kaznivih

• 332 ovadb za gospodarski prestopek zaradi utemeljenega suma storitve 842
dejanj gospodarskega prestopka zoper 331 odgovornih pravnih oseb in 537
odgovornih oseb,
• 26 predlogov za uvedbo postopka o prekršku zoper 26 odgovornih pravnih oseb
in 35 odgovornih oseb.

8. Vložene tožbe zoper revizijske odločbe
Do 31.12.1998 so revidirane pravne osebe ter tretje pravne in fizične osebe na
sodišču vložile 85 tožb zoper odločbe izdane v postopku revizije lastninskega
preoblikovanja podjetij.
Tožeče
pravne osebe izpodbijajo 21.690 milijonov
tolarjev ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Toženi zneski predstavljajo kar
64% vseh oškodovanj po revizijskih odločbah.

Sodni postopek je pravnomočno končan v 46 zadevah in sicer:
• 20 zadev je končanih zaradi umika tožbe tožeče pravne osebe,
• 11 zadev je končanih zaradi tega, ker tožeča pravna oseba ni vložila
pritožbe zoper zavrnilno prvostopno sodbo oziroma zoper sklep o zavržbi,
• 3 zadeve so končane, ker tožeča stranka ni vložila revizije zoper zavrnilno
drugostopno odločbo,
• 7 zadev je končanih v postopku revizije na Vrhovnem sodišču Republike
Slovenije,
• v 5 zadevah je vložena revizija pred Vrhovnim sodiščem.
V postopkih, ki so pravnomočno končani, je sodišče potrdilo za 6.195 milijonov
tolarjev oškodovanj družbenega kapitala (93%), za pravne posle in dejanja v
znesku 438 milijonov tolarjev (7%) pa je sodišče ugotovilo, da ne pomenijo
oškodovanja družbene lastnine.
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V 39 zadevah pristojna sodišča še niso pravnomočno odločila o toženih odločbah
revizijskega organa. Zadeve, ki so še v reševanju predstavljajo 46% vseh vloženih
tožb in 70% toženih zneskov iz revizijskih odločb.

VI.

ZBIRNO POROČILO O ZMANJŠANJU DRUŽBENEGA KAPITALA OZ.
PREMOŽENJA PODJETIJ, UGOTOVLJENEGA V POSTOPKIH REVIZIJE PO
1.1.1993 IN V POSTOPKIH PREVERJANJA FINANČNO-MATERIALNEGA
POSLOVANJA ZA OBDOBJE OD 1.1.1993 DALJE

1.

Višina in vrsta zmanjšanja družbenega kapitala oz. premoženja podjetij,
ugotovljena v postopkih za obdobje od 1.1.1993 dalje

Agencija za revidiranje ugotavlja zmanjšanje družbenega kapitala oz. premoženja
podjetja za obdobje od 1.1.1993 dalje v dveh postopkih, in sicer v:
• postopku revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa v sodni register in v
• postopku preverjanja finančno-materialnega poslovanja od 1.1.1993 dalje.
Postopek revizije po 1.1.1993 se opravlja v podjetjih, v katerih je že bil opravljen
postopek revizije lastninskega preoblikovanja, pa obstaja utemeljen sum, da je v teh
podjetjih po 31.12.1992 pa do vpisa v sodni register prišlo do zmanjšanja
družbenega kapitala oziroma premoženja podjetja večje vrednosti zaradi pravnih
poslov in drugih pravnih dejanj, navedenih v 48. in 48.a členu ZLPP.
Revizijo za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni
register lahko agencija za revidiranje uvede tudi pri pravnih osebah, ki so lastninsko
preoblikovanje že zaključile.
Pri pravnih osebah, katerih lastninsko preoblikovanje še ni vpisano v sodni register,
agencija za revidiranje lahko uvede postopek preverjanja finančno-materialnega
poslovanja. Če tak postopek za obdobje po 1.1.1993 uvede pri pravni osebi, pri
kateri je že opravila revizijo lastninskega preoblikovanja, tudi v tem postopku
preverjanja finančno-materialnega poslovanja ugotavlja, ali je v podjetju prišlo do
zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja podjetja večje vrednosti zaradi
pravnih poslov in drugih pravnih dejanj, navedenih v 48. in 48.a členu ZLPP.
Agencija za revidiranje je v času od 7.8.1996 do 31.12.1998 zaključila 51 postopkov
revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa v sodni register in 4 take postopke
preverjanja finančno-materialnega poslovanja od 1.1.1993 dalje, pri katerih je
izpolnjena procesna predpostavka za ugotavljanje zmanjšanja družbenega kapitala
oz. premoženja podjetja.
Tudi o ugotovljenih zmanjšanjih družbenega kapitala oz. premoženja podjetij v
obdobju od 1.1.1993 dalje, agencija za revidiranje poroča šele po proučitvi
pripomb na revizijska poročila in zapisnike.
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Od skupaj 55 dokončanih postopkov za obdobje od 1.1.1993 dalje je agencija za
revidiranje v 40 postopkih ugotovila zmanjšanje družbenega kapitala oz.
premoženja podjetja večje vrednosti zaradi pravnih poslov in drugih pravnih
dejanj, navedenih v 48.a in 48. členu ZLPP v znesku 4.538 milijonov tolarjev.
Zmanjšanje družbenega kapitala oz. premoženja je bilo ugotovljeno pri 73%
revidiranih pravnih oseb.
Poleg tega je agencija za revidiranje v postopkih pri 4 pravnih osebah ugotovila, da
se tudi po 1.1.1993 nadaljuje oškodovanje družbene lastnine, ki je bilo ugotovljeno v
postopku revizije lastninskega preoblikovanja za obdobje od 1.1.1990 do
31.12.1992, na sodišču pa še niso zaključeni tožbeni postopki zoper revizijsko
odločbo oz. tožbo družbenega pravobranilca.
Nadaljevana oškodovanja znašajo 2.431 milijonov tolarjev in izvirajo iz prenosov
družbenega kapitala ter posledično nepravilne delitve dobička ter iz sklenjenih
škodljivih pogodb.
Agencija za revidiranje znesek nadaljevanih oškodovanj prikazuje posebej in ga bo
vključila v zbirno poročilo po pravnomočni sodni odločitvi.

V tabeli št. 2 (in preglednici 7) je zmanjšanje družbenega kapitala oz. premoženja
podjetja po 1.1.1993 izkazano po vrstah pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a in
48. člena ZLPP.

Tabela št. 2
Zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja iz 48.a in 48. člena ZLPP po
1.1.1993 na dan 31.12.1998
ZMANJŠANJE KAPITALA OZ. PREMOŽENJA IZ 48.A IN 48. ČLENA ZLPP
Zneski v
mio SIT
l.
Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a člena ZLPP (seštevek od 1
1.336
do 10)
1. Posojila po prenizki obrestni meri
4
2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrestni meri
0
3. Prenizke najemnine
131
4. Nepravilna delitev dobička
0
5. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička
0
6. Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje pavšalnih stroškov
56
7. Neutemeljen odpis terjatev
308
8. Neodplačan prenos kapitala izven sestavljenih oblik
0
9. Najemanje posojil ali izplačila obresti na obveznice po previsoki obrestni
0
meri
10. Druga oškodovanja po 48.a členu
837
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Delež
v%
29,4
0,1
2,9
1,2
6,8
18,4
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II.

Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48. člena ZLPP(seštevek od 1 do
10)
1. Zmanjšanje premoženja podjetja
2. Nakup podjetja s krediti brez revalorizacije
3. By pass podjetja
4. Prodaja podjetja
5. Sklenitev škodljivih pogodb
6. Izdaja prednostnih delnic za družbeni kapital
7. Neupravičene prednosti skupin ali posameznikov
8. Brezplačni prenos družbenega kapitala
9. Neustrezna upravljalska in druga ravnanja
10. Nad tretjinsko oškodovanje

3.202

70,6

528
0
1.553
0
1.121
0
0
0
0
0

11,6
34,2
24,7
-

I+II SKUPAJ zmanjšanje kapitala oz. premoženja

4.538

100,0

III.

2.431

Iz nadaljevanih pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a in 48. člena ZLPP

ZMANJŠANJE PO 48. IN 48.a ČLENU ZLPP
PREGLED PO VRSTI ZMANJŠANJA
Neutemejen odpis
Nedokumentirano
terjatev
izplačevanje stroškov
6,8%
1,2%
Zmanjšanje
premoženja podjetja
11.6%

Sklenitev škodljivih
pogodb
24,7%

Prenizka obrestna mBra
0,1%

Prenizke najemnine
2,9%

Druga oškodovanja po
48.a členu
18,4%
By pass podjetja
34,2%

Zmanjšanje družbenega kapitala oz. premoženja je predvsem posledica prenosa
poslovnih funkcij na družbe, ki so v delni ali popolni lasti zaposlenih (v bivšem)
družbenem podjetju (34% vsega zmanjšanja), sledijo pa sklenitve škodljivih pogodb
(25%), druga oškodovanja po 48.a členu (18%), zmanjšanja premoženja podjetij
(12%) in neutemeljeni odpisi terjatev (7%). Značilni pojavi posameznih vrst
zmanjšanja družbenega kapitala oz. premoženja so naslednji:
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Ad 1.1.
Zmanjšanje kapitala oz. premoženja v znesku 4 milijonov tolarjev izhaja iz odobrenih
posojil za pridobitev lastniških deležev po obrestni meri, ki je nižja od R+8%.
• Družbeno podjetje je izvajalcu investicijskih del zagotovilo dodaten brezobresten
predujem, ki v sklenjeni pogodbi ni bil dogovorjen. Sredstva za predujem je
družbeno podjetje najelo pri poslovni banki po letni obrestni meri D+12%, izvajalec
investicijskih del pa je sredstva brezobrestnega predujma namenil za posojila
zaposlenim v družbenem podjetju za notranji odkup z obrestno mero D+3,48%.
Poslovni izid družbenega podjetja je zato neupravičeno obremenjen za obresti
najetega posojila za predujem izvajalcu investicijskih del, zaposleni v družbenem
podjetju pa so preko izvajalca investicijskih del pridobili posojila po prenizki
obrestni meri.
• Revidirana pravna oseba je odkupljene lastne delnice prodala delavcem in jim za
nakup zagotovila posojilo z odplačilno dobo 10 let, 3% obrestno mero in 1-letnim
odlogom začetka odplačevanja, v času odloženega začetka odplačevanja pa se
glavnica posojila tudi ni obrestovala.

Ad I.3.
Zmanjšanje kapitala oz. premoženja v znesku 131 milijonov tolarjev izhaja iz
nezaračunanih najemnin oz. najemnin, ki ne pokrivajo neposrednih stroškov
najemodajalcev.
• Več družbenih podjetij je povezanim mešanim družbam in zasebnim družbam
oddalo v najem opredmetena osnovna sredstva za najemnino, ki ne pokriva
stroškov amortizacije teh sredstev v družbenem podjetju oz. je dogovorjena
najemnina za nepremičnine nižja od najemnine, določene z občinskimi odloki.
Eno od njih je oddalo zasebni družbi v najem razstavni salon, pisarniške prostore,
delavnice in skladišče z vso potrebno opremo za poslovanje za mesečno
najemnino, ki preračunana na m2 opremljenih prostorov znaša 33 tolarjev (0,35
nemških mark).
• S pogodbo o najemu in vodenju turističnega kompleksa sta se poslovna partnerja
dogovorila, da najemnik plačuje družbenemu najemodajalcu najemnino v višini 50
oz. 90% razlike med poslovnimi prihodki in odhodki poslovanja z odhodki
financiranja. Razliko med tako določenim zneskom najemnine in amortizacijo v
najem danih sredstev je revizijski organ opredelil kot zmanjšanje premoženja
družbenega podjetja.
• Družbeno podjetje je oddalo v brezplačno uporabo lastniško povezani mešani
družbi delno opremljene poslovne prostore z namenom, da se okrepi poslovno
sodelovanje. Zmanjšanje premoženja družbenega podjetja je ocenjeno na podlagi
podatkov o najemnini za primerljiv poslovni prostor, ki je določena z občinskim
predpisom.
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• Družbeno podjetje je ustanovilo novo delovno enoto in zanjo naročilo izdelave
opreme po meri. Po dveh letih, ko je podjetje to enoto ukinilo, je vso opremo
prepustilo zasebni družbi, pri kateri so se zaposlili bivši delavci delovne enote.
Prepuščena oprema, ki nf bila niti prodana niti dana v najem pa še vedno bremeni
odhodke družbenega podjetja, saj se zanjo obračunava amortizacija.

Ad 1.6.
Zmanjšanje družbenega kapitala oz. premoženja podjetja v znesku 56 milijonov
tolarjev je povzročilo izplačevanje nedokumentiranih in neutemeljenih pavšalnih
stroškov.
• Štiri družbena podjetja so izplačala regres za letni dopust v znesku, ki presega
bruto plačo zaposlenih v teh podjetjih in presega tudi zakonsko dovoljene zneske
glede na določbe Zakona o načinu obračunavanja in izplačevanja plač ter
Dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto 1994.

Ad I.7.
Zmanjšanje kapitala oz. premoženja v znesku 308 milijonov tolarjev je posledica
neutemeljenih odpisov terjatev.
• Družbeno podjetje je oblikovalo popravek vrednosti predujma, danega dobavitelju
v tujini, katerega lastnika sta vodilna delavca v družbenem podjetju. Ob
zaključevanju poslovanja s tem dobaviteljem družbeno podjetje ni poračunalo
predujma z dobavami blaga, niti ni zahtevalo vračila predujma.
• Več družbenih podjetij je odpisalo posamezne kratkoročne terjatve do kupcev in
posojilojemalcev. Revizijskemu organu niso dokumentirali razlogov za odpis oz.
ukrepov za izterjavo terjatev.
• Dve družbeni podjetji sta odpisali terjatve do stalnega tujega poslovnega partnerja.
Iz pregledane dokumentacije izhaja, da je tuji poslovni partner terjatve poravnal
posredniku oz. družbi, na katero je bilo prenešeno poslovanje, to je mešanemu
by-pass podjetju. Družbeni podjetji pa od njiju nista zahtevali vračila sredstev.
• Pravna oseba je v letu 1993 izplačala dividende v večjem znesku kot je znašal
dobiček poslovnega leta 1992, razporejen za nadomestila vlagateljem. Poleg tega
pa je pravna oseba v letu 1993 izplačevala tudi dividende iz pričakovanega
dobička tega leta. Ker so bile izplačane dividende (z davkom) za leto 1992 in 1993
večje od doseženega dobička v teh dveh letih, je pravna oseba v svojih poslovnih
knjigah izkazovala teijatev do pričakovanega dobička. Ob uskladitvi računovodskih
evidenc z zakonom o gospodarskih družbah na dan 31.12.1993 je pravna oseba
te terjatve do pričakovanega dobička za leto 1992 in 1993 izbrisala iz svojih
poslovnih knjig v skupnem znesku 150 mio tolarjev, delničarje pa ni terjala za
preveč izplačane dividende.
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• Družbeno podjetje je terjatve, ki jih je vzpostavilo na podlagi revizijskega poročila
za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992, odpisalo pred vpisom dokončanja
lastninskega preoblikovanja v sodni register.
• Družbeno podjetje je v celoti odpisalo dolgoročno finančno naložbo v podjetje v
tujini. Odpis je izvršilo na podlagi obvestila podjetja iz tujine, da v letu 1978 vpisani
delež nikoli ni bil vplačan, čeprav so tuji neodvisni revizorji v revizijskem poročilu
za podjetje v tujini potrdili, da je bil delež vplačan in da je pravilno izkazan v
poslovnih knjigah tujega podjetja
• Družbeno podjetje je odobrilo kratkoročno posojilo fizični osebi, ki je najeto
posojilo z obrestmi zavarovala s poroštvenimi izjavami dveh porokov. Ker
posojilojemalec ni vrnil niti enega obroka posojila, je družbeno podjetje v celoti
odpisalo terjatev, revizijskemu organu pa ni predložilo nobenega dokaza o
morebitni izterjavi posojila od posojilojemalca ali porokov.
• Čeprav so se prodajalec in kupci poslovnih prostorov v kupoprodajnih pogodbah
dogovorili za predajo poslovnih prostorov po poravnavi zadnjega obroka kupnine,
so nekateri kupci - fizične osebe prevzeli poslovne prostore, ne da bi v celoti
poravnali kupnino. Prodajalec - družbeno podjetje je neporavnane terjatve
odpisalo, ni pa izvedlo nikakršnih postopkov za izterjavo kupnine.

Ad 1.10.
Zmanjšanje družbenega kapitala oz. premoženja v znesku 837 milijonov tolarjev
predstavljajo druga oškodovanja po 48.a členu ZLPP.
• Podjetje v lasti Slovenske razvojne družbe je prodalo hčerinsko podjetje zasebni
družbi. Ta je pridobila denarna sredstva za kupnino s plačili za fiktivne storitve
posredovanja, ki naj bi jih opravila za kupljeno družbo. Stroški fiktivnih storitev so
neupravičeno bremenili poslovni izid hčerke in oškodovali matično podjetje za
dobiček hčerinskega podjetja. S tem je torej matično podjetje samo financiralo
prodajo svoje hčerke oz. jo je brezplačno odstopilo zasebni družbi.
• Družbeno podjetje je izvršilo dokapitalizacijo mešane družbe, v kateri ima
manjšinski delež, s stvarnim vložkom. V ta vložek so bile vključene tudi zaloge
nedokončane proizvodnje. Konec poslovnega leta je družbeno podjetje zmanjšalo
dolgoročno finančno naložbo v mešano družbo za znesek nedokončane
proizvodnje in z njim obremenilo svoje odhodke iz poslovanja, kar pomeni, da je
mešani družbi podarilo zaloge nedokončane proizvodnje in neupravičeno
povečalo svojo izgubo.
• Pravna oseba je brezplačno prenesla družbeno premoženje v obliki poslovnih
prostorov v zasebno last bivšega direktorja. Posel je izpeljala tako, da je na
podlagi potrdila, ki ji ga je predložil bivši direktor, sestavila pa ga je tuja pravna
oseba, v svojih poslovnih knjigah izkazala obveznost do bivšega direktorja v
tolarski protivrednosti 305.600 DEM in terjatev do tuje pravne osebe. Obveznost
tuje pravne osebe do bivšega direktorja revidirane pravne osebe naj bi izvirala iz
neizplačanega dela osebnih prejemkov za 15 let zaposlitve v poslovni enoti te tuje
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pravne osebe. Revidirana pravna oseba je nato to obveznost poravnavala s
predajo poslovnih prostorov, terjatve do tuje pravne osebe pa niti ne izterjuje.
• Družbeno podjetje je odobrilo zasebnemu podjetju, ki je v lasti nekaterih
zaposlenih v družbenem podjetju dolgoročno posojilo z 10-letnim moratorijem na
začetek vračanja posojila in z obrestno mero švicarskih in nemških bank za
kratkoročne depozite. V revidiranem obdobju se je tako dogovorjena realna
obrestna mera gibala od 2,30 % do 6,35 %. Tako izračunana obrestna mera je
bila bistveno nižja od obrestne mere, ki je v istem obdobju veljala na slovenskem
finančnem trgu. Pri izračunu zmanjšanja premoženja iz tega naslova je revizijski
organ kot merilo upošteval obrestno mero R+8%, ki je določena v ZLPP.
• V postopku revizije lastninskega preoblikovanja je bilo ugotovljeno oškodovanje
družbene lastnine, ker je podjetje konec leta 1992 dodatno obračunalo regres za
letni dopust, ki je presegal bruto plačo zaposlenih. Za preveč obračunane zneske
regresa je podjetje izdalo interne obveznice z devizno klavzulo, 12 % - letno
obrestno mero in rokom zapadlosti 11,5 meseca po dnevu izdaje. Ugotovljeno
oškodovanje družbene lastnine je podjetje odpravilo tako, da je v skladu s
sklepom skupščine komisijsko uničilo interne obveznice, zaposlenim pa je bila
vrnjena že plačana dohodnina. Vendar pa podjetje uničenja obveznic ni izkazalo v
poslovnih knjigah, kjer so še vedno vzpostavljene obveznosti do zaposlenih iz
naslova regresa za letni dopust, ki so povečane še za tečajne razlike in obresti,
del obresti pa je bil že izplačan. Neupravičeni odhodki financiranja zaradi
obračunanih tečajnih razlik in obresti od uničenih internih obveznic so povzročili
zmanjšanje premoženja podjetja.
• Direktor družbenega podjetja, ki je večinski lastnik by-pass podjetja, je dopustil, da
je družbeno podjetje plačalo adaptacijo poslovnih prostorov v lasti by-pass
podjetja. Poleg tega plačuje družbeno podjetje najemnino za del teh prostorov, ki
ne upošteva vlaganj sredstev v adaptacijo, ob tem pa so poslovni prostori, ki so v
lasti družbenega podjetja, nezasedeni.

Ad 11.1.
Zmanjšanje družbenega kapitala oz. premoženja podjetja v znesku 528 milijonov
tolarjev izhaja iz zmanjšanja premoženja podjetja zaradi:
•
•
•
•
•

nepravilno vrednotenih terjatev za dane predujme;
neobračunane revalorizacije nepremičnin;
plačil storitev, ki so bile opravljene za druge pravne osebe;
nezaračunanih opravljenih storitev;
plačila nedokumentiranih storitev podjetju v tujini, ki je v lasti vodilnih delavcev
družbenega podjetja; storitve, ki naj bi jih tuje podjetje opravilo pa sodijo v opis
njihovih del in nalog v družbenem podjetju;
• plačil storitev na podlagi neverodostojnih knjigovodskih listin;
• prodaje osnovnih sredstev in poslovnih deležev po prodajnih cenah, nižjih od
neodpisanih knjigovodskih vrednosti in brez cenitve pooblaščenih cenilcev, iz
katerih bi bila razvidna poštena tržna vrednost prodanih sredstev;
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• oblikovanja popravkov vrednosti dolgoročnih finančnih naložb v kapital odvisnih
podjetij v znesku ugotovljene izgube teh podjetij, ki bistveno presega revalorizirano
začetno vrednost dolgoročnih finančnih naložb
• neupravičene obremenitve odhodkov iz preteklih let za prevzete dolgoročne
obveznosti, ki jih imajo delničarji pravne osebe, od katerih je družba odkupila
lastne delnice
• izplačevanja sejnine direktorju podjetja za udeležbo na sejah upravnega odbora
• pobota terjatev z navideznimi obveznostmi družbenega podjetja
• neupravičenih popustov pri prodaji družbenih stanovanj z obročnim odplačilom
• plačila zavarovalnih premij za leto 1993 za življenjsko zavarovanje poslovodnih
delavcev, ki so upravičeni do izplačila zavarovalne vsote, medtem ko premije
plačuje družbeno podjetje;
• nerazčiščenih velikih primanjkljajev materiala in gotovih izdelkov, ugotovljenih pri
popisu ob uvedbi stečajnega postopka;
• odpisa vrednosti opreme, ki se je uporabljala na gradbišču v tujini in je bila po
zaključku del odtujena;
• primanjkljaja opreme dane v uporabo pravnim in fizičnim osebam na podlagi
reverzov z nepopolnimi podatki, ki onemogočajo izteijavo;
• negospodarnega ravnanja z zalogami, kar je ob pomanjkljivih in neusklajenih
evidencah privedlo do velikih primanjkljajev zalog trgovskega blaga;
• premalo izkazanih zalog materiala, ki so bile nato prodane by-pass podjetju in
zaračunane v premajhni količini in vrednosti;
• neupravičeno izkazanih stroškov porabljenega materiala v času pred prenosom
poslovanja na mešano by-pass podjetje (poraba v tem času je 17- krat večja od
povprečne mesečne porabe);
• prodaje gotovih izdelkov by-pass podjetju po cenah, ki so za 20 % nižje od cen za
ostale kupce;
• plačevanja nepotrebnih stroškov zasebnim podjetjem za storitve, ki so jih delno
opravili zaposleni v družbenem podjetju oziroma za katere so bili ti zaposleni
strokovno usposobljeni;
• odpisa vrednosti opreme in investicije v poslovno zgradbo v teku;
• izplačila nepotrebnih stroškov - odpravnin delavcem ob ukinitvi poslovne enote
zaradi prenosa dejavnosti na zasebni obrat;
• družbeno podjetje ni vnovčilo akceptnega naloga, ki ga je za zavarovanje posojila
izročilo mešani družbi, po uvedbi stečajnega postopka v mešani družbi pa
družbeno podjetje te zapadle terjatve ni prijavilo v stečajno maso.

Ad II.3.
Zmanjšanje kapitala oz. premoženja podjetja v znesku 1.553 milijonov tolarjev je
posledica prenosa poslovnih funkcij na podjetje, ki je v delni ali popolni lasti
zaposlenih (by pass podjetje).
Agencija za revidiranje je v 13 revizijskih postopkih ugotovila, da so zaposleni in bivši
zaposleni v družbenih podjetjih oz. njihovi družinski člani ustanovili številna zasebna
podjetja, ki so prevzela dejavnosti družbenih podjetij in povzročila zmanjšanje
kapitala oz. premoženja družbenih podjetij. Nekateri značilni primeri so opisani v
nadaljevanju.
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• Družbeno podjetje je skupaj s fizičnimi osebami ustanovilo mešani družbi in se v
družbenih pogodbah odpovedalo upravljalskim pravicam. Mešani družbi sta
postopoma prevzeli dejavnosti družbenega podjetja, v enem primeru pa je bila
nato dejavnost prenešena na zasebno družbo, ki je v lasti direktorja mešane
družbe in pri tem zlorabljena firma mešane družbe. Agencija za revidiranje je
ocenila zmanjšanje premoženja družbenega podjetja zaradi prenosa dejavnosti na
by-pass podjetja na podlagi podatkov o doseženih dobičkih mešanih in zasebne
družbe in lastniških deležih družbenega podjetja.
• Na dan, ko je v družbenem podjetju odpovedal delovno razmerje komercialni
direktor, je poslovno sodelovanje z družbenim podjetjem odpovedal
najpomembnejši tuji partner. Družbeno podjetje je (verjetno pomotoma) prejelo
obvestilo tega tujega podjetja, s katerim obvešča svoje zastopnike v jugovzhodni
Evropi o novih zastopnikih, med katerimi je tudi družinsko podjetje bivšega
komercialnega direktorja družbenega podjetja. Revizijski organ je ocenil
zmanjšanje premoženja zaradi prenosa dejavnosti na by-pass podjetje glede na
dotedanji obseg poslovanja družbenega podjetja s tujim partnerjem.
• Delavci družbenega podjetja so se na referendumu odločili za spremembo firme in
dejavnosti podjetja. Neposredno po tem referendumu so ustanovili zasebno
družbo, ki je prevzela bivšo firmo in dejavnost družbenega podjetja. Zasebna
družba je nato uveljavljala pravico do zastopanja pravnih in fizičnih oseb pred
Uradom za industrijsko lastnino RS na podlagi dokumentacije, ki je bila izdana
družbenemu podjetju. Zmanjšanje premoženja družbenega podjetja zaradi
prenosa dejavnosti in je ocenjeno na podlagi doseženega dobička zasebnega
podjetja.
• Družbeno podjetje je v treh letih zgradilo mrežo povezanih družbenih in mešanih
družb, ki so bile registrirane za pretežno enako dejavnost kot matično podjetje. Za
družbeni hčeri je bil kmalu uveden stečajni postopek, mešani hčeri pa sta skupaj z
zasebno družbo (v lasti žene direktorja družbenega matičnega podjetja) ustanovili
novo - peto družbo. Po prenosu lastniškega deleža zasebne družbe na fizični
osebi so lastniki te družbe postali direktor družbenega matičnega podjetja in
njegov sin (ki imata 94 % delež) in že omenjeni mešani družbi. Najdonosnejša
dejavnost fizičnega in tehničnega varovanja je bila tako iz matičnega podjetja
preko družbenih in mešanih hčera prenešena na to družbo, ki je postala izključni
prevzemnik poslov varovanja, družbeno matično podjetje in mešani povezani
družbi pa so postali njeni podizvajalci.
Agencija za revidiranje ocenjuje, da je zaradi prenosa poslovnih funkcij zmanjšan
kapital oz. premoženje družbenega podjetja najmanj za toliko, kolikor znaša
kapital pete družbe, zmanjšan za revalorizirane in obrestovane vplačane
kapitalske deleže zasebnih lastnikov.
• Vodilni komercialisti družbenega podjetja, ki v pogodbah o zaposlitvi niso imeli
konkurenčne klavzule, so ustanovili oz. soustanovili več zasebnih podjetij, na
katera so prenesli že uveljavljene programe prodaje družbenega podjetja.
Zmanjšanje premoženja družbenega podjetja zaradi prenosa dejavnosti je
ocenjeno na podlagi doseženih dobičkov zasebnih podjetij.
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• Družbeno podjetje je del proizvodnega programa preneslo na hčerinsko podjetje,
ki je bilo ob ustanovitvi v 100 % lasti družbenega podjetja. V prvem mesecu
poslovanja hčere pa sta skupščini podjetij matere in hčere sprejeli sklep o
povečanju osnovnega kapitala hčere in preoblikovanju le-te iz podjetja v družbeni
lasti v podjetje v mešani lasti. Dokapitalizacijo so izvršile fizične osebe in pridobile
98,46 % lastniški delež, lastniški delež družbenega podjetja pa se je s tem znižal
na 1,54%.
Agencija za revidiranje je ocenila, da se je zaradi znižanja deleža matere v
osnovnem kapitalu hčere znižalo premoženje matere, ker materi ni pripadla
celotna donosnost kapitala hčere. Knjigovodska vrednost delnic hčere v lasti
fizičnih oseb je na dan 31.12.1995 za 1.089 - krat večja od vplačanih zneskov v
letu 1992.
• Družbeno podjetje je ukinilo poslovno enoto zaradi prenosa poslovanja na zasebni
obrat, ki ga je ustanovil vodja poslovne enote. Agencija za revidiranje je ocenila,
da je zmanjšano premoženje družbenega podjetja najmanj za dobiček zasebnega
obrata v revidiranih letih.

Ad II.5.
Zmanjšanje kapitala oziroma premoženja podjetja v znesku 1.121 milijonov tolarjev
izhaja iz sklenitev škodljivih pogodb.
• Revidirana pravna oseba je s pogodbo o prodajnem naročilu predala zasebni
družbi naročilo, da v svojem imenu in za njen račun opravi del dejavnosti prirejanja
posebnih iger na srečo. Predmet te pogodbe je nedopusten, ker ima dovoljenje za
prirejanje posebnih iger na srečo le revidirana pravna oseba, ne pa zasebna
družba, ki je prevzela prodajno naročilo. Glede na to, da je bila pogodba že
izpolnjena, je revizijski organ za oceno zmanjšanja premoženja zaradi sklenitve
škodljive pogodbe upošteval dosežene dobičke zasebne družbe iz naslova
pogodbe o prodajnem naročilu.
• Generalni direktor in revidirana pravna oseba, ki sta jo kot pooblaščenca
zastopala predsednik upravnega odbora in bodoči generalni direktor, sta sklenila
sporazum o razrešitvi s funkcije generalnega direktorja, po katerem je
razrešenemu generalnemu direktorju omogočeno pridobivanje večjih pravic in
koristi kot jih je izhajalo iz pogodbe o zaposlitvi na mestu generalnega direktorja.
Njegove nove obveznosti in odgovornosti na delovnem mestu svetovalca
generalnega direktorja niso določene niti v sklenjenem sporazumu niti v opisu
delovnega mesta. Revizijski organ ni pridobil poročil oz. drugih listin, iz katerih bi
bilo mogoče ugotoviti kaj svetovalec generalnega direktorja dela oz. če sploh dela.
Zato je sporazum opredelil za ničen, zmanjšanje premoženja pravne osebe, ki ga
je povzročil, pa je ocenil v velikosti izplačanih plač, nadomestil za čas odsotnosti z
dela zaradi bolezni do 30 dni, potnih stroškov in plačanih zdravstvenih storitev za
razrešenega generalnega direktorja.
• Direktor družbenega podjetja je s tujim dobaviteljem sklenil pogodbo o nakupu
rabljene linije za proizvodnjo, ki je presegala prostorske kapacitete podjetja. Dela
opreme ni bilo mogoče priključiti k obstoječim proizvodnim linijam in že tri leta stoji
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na dvorišču. Nakup rabljene opreme je bil v celoti financiran s posojili. Prodajalec
opreme se je s prevzemno pogodbo zavezal, da bo odkupil izdelke, vendar pa je
po dobrem letu prekinil pogodbo, do takrat pa je odkupil le 14% dogovorjenih
količin. Podjetje je rabljeno proizvodno linijo ustavilo, ker nima naročil niti sredstev
za nakup materiala. Zmanjšanje premoženja je ocenjeno z nabavno vrednostjo
nedelujoče opreme.
• Direktor družbenega podjetja je v okviru programa reševanja presežkov delavcev
predlagal, da se med trajne tehnološke viške uvrsti tudi vodja finančnoračunovodske službe, ki se ji dokupi zavarovalna doba. Predlog je bil potrjen s
sklepom delavskega sveta. Istočasno je družbeno podjetje sklenilo pogodbo o
vodenju finančno-računovodske službe s knjigovodskim servisom, ki je v lasti
direktorjevih družinskih članov. Revizijski organ je zmanjšanje premoženja
družbenega podjetja ocenil s primerjavo stroškov storitev knjigovodskega servisa
ter stroškov plače in drugih prejemkov na podlagi pogodbe o zaposlitvi za
presežno vodjo finančno-računovodske službe.
• Družbeno podjetje je skupaj z nekaterimi zaposlenimi ustanovilo tri mešane
družbe (dve v tujini), v katere je vložilo simbolične stvarne vložke, tako da so
ustanovitelji - fizične osebe z vplačilom minimalnih zneskov pridobili večinske
lastniške deleže. Mešane družbe v svojih firmah uporabljajo uveljavljeno ime
družbenega podjetja brez nadomestila, za uporabljene poslovne prostore in
opremo družbenega podjetja pa plačujejo neekonomsko najemnino. Agencija za
revidiranje ugotavlja, da so pogodbe o ustanovitvi mešanih družb škodljive za
družbeno podjetje, znesek zmanjšanja premoženja, ki so ga povzročile, pa je
ocenila z zneskom dobička, ki bi mu pripadal, če bi bila vsa v mešanih družbah
angažirana sredstva družbenega podjetja izkazana kot kapitalski vložek.
• Družbeno podjetje je kot edini ustanovitelj ustanovilo hčerinsko družbo in nato z
aneksom k pogodbi o ustanovitvi podarilo polovico lastniškega deleža fizičnima
osebama. Zaradi tega je prišlo do zmanjšanja premoženja družbenega podjetja za
polovico celotnega kapitala hčerinske družbe.
• Revidirano družbeno podjetje je prevzelo pretežni del obveznosti svojega
ustanovitelja, pri katerem je bil uveden stečajni postopek. S pogodbo o prevzemu
dolga je nato te obveznosti prevzelo tretje podjetje, čeprav je revidirano podjetje
medtem obveznosti stečajnega dolžnika skoraj v celoti poravnalo. Po pripojitvi
stečajnega dolžnika k tretjemu podjetju, sta revidirano podjetje in tretje podjetje
(sedaj njegov ustanovitelj) sklenili pogodbo o ureditvi medsebojnih razmerij in
obveznosti. Pogodba ne vključuje prevzetih prvotnih obveznosti stečajnega
dolžnika, ki jih je revidirano podjetje že poravnalo. Pogodbi o prevzemu dolga in o
ureditvi medsebojnih razmerij in obveznosti sta zato škodljivi za revidirano
podjetje.
• Hčerinsko podjetje je želelo samostojno lastninjenje in je po dogovoru z Agencijo
RS za prestrukturiranje in privatizacijo sklenilo pogodbo o ureditvi medsebojnih
razmerij in obveznosti z večinskim lastnikom. Po tej pogodbi hčerinsko podjetje
pridobi nenominirani družbeni kapital, ki se lastnini po določbah ZLPP, pred
prenosom kapitala pa se pogodbeni stranki dogovorita še o delitvi obveznosti iz
naslova posojila, ki ga je pri poslovni banki najel večinski lastnik revidiranega
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podjetja. Dogovorjeno samostojno lastninjenje ni bilo izvedeno, hčerinsko podjetje
pa kljub temu odplačuje posojilo, ki ga je koristil večinski lastnik.
• Družbeno podjetje je sklenilo dogovor o poslovnem sodelovanju z zasebno družbo
in poslovno banko, na podlagi katerega je dovolilo vpis zastavne pravice na svojih
nepremičninah za zavarovanje posojila, ki ga je pri poslovni banki najela zasebna
družba, ne da bi mu le-ta za to ponudila kakršnokoli nadomestilo oz. zavarovanje.
Družbeno podjetje je zasebni družbi posredovalo še posojilo, ki ga je najelo pri
poslovni banki in tudi zavarovalo z zastavno pravico na svojih nepremičninah,
zasebna družba pa mu za to ni zagotovila kvalitetnega zavarovanja. Ker se
navedena posojila niso odplačevala, je banka zagrozila z izvršbo. Obremenitev
nepremičnin družbenega podjetja za obveznosti zasebne družbe je v nadaljevanju
povzročila, da je že olastninjeno družbeno podjetje s pogodbo o odkupu terjatev in
zavarovanja v svoje poslovne knjige prevzelo sedanje in bodoče obveznosti
zasebne družbe do poslovne banke. Za poravnavo teh obveznosti pa je bila
potrebna prodaja nepremičnin. Da pa bi olastninjeno družbeno podjetje zaprlo
svoje terjatve do zasebne družbe iz naslova prevzetih obveznosti te družbe do
poslovne banke in iz naslova odstopljenega posojila, je z zasebno družbo sklenilo
pogodbo o nakupu osnovnih sredstev, ki jih ne trži. S tem poslovno nepotrebnim
nakupom je ustvarilo pogoje za pobot medsebojnih terjatev in obveznosti.
Agencija za revidiranje je ocenila, da zmanjšanje premoženja družbenega podjetja
predstavlja znesek vpisanih zastavnih pravic na nepremičninah za posojila
zasebni družbi.
• Družbeno podjetje je na javni dražbi prodalo del svojih nepremičnin. K prodajni
pogodbi v znesku izklicne cene je dala soglasje Agencija RS za prestrukturiranje
in privatizacijo. Prodajalec in kupec pa sta nato sklenila aneks, s katerim sta
spremenila bistvene pogoje pogodbe in dogovorila popust na pogodbeno vrednost
prodane nepremičnine. Zaradi priznanega popusta se je neupravičeno zmanjšalo
premoženje družbenega podjetja.
• V sanacijski program je družbeno podjetje vključilo tudi prodajo osebnih vozil iz
svojega voznega parka in sicer s predkupno pravico delavcem, ki so ta vozila
uporabljali za službene namene in z možnostjo odobritve posojila. Družbeno
podjetje je v času hudih likvidnostnih težav sklenilo posojilne pogodbe z vodilnimi
delavci in jim odobrilo posojila pod ugodnejšimi pogoji kot pa so bili pogoji, pod
katerimi je družbeno podjetje najelo hipotekarno posojilo, ki je omogočilo
kreditiranje vodilnih delavcev. Za razliko med obresti za prejeto in dano posojilo se
je zmanjšalo premoženje družbenega podjetja.
• Družbeno podjetje je s svetovalnim podjetjem sklenilo pogodbo o svetovanju v
zvezi z lastninskim preoblikovanjem, vrednotenjem in sestavitvijo otvoritvene
bilance. Revizijski organ je ugotovil, da so dejansko opravljene storitve v očitnem
nesorazmerju s plačano pogodbeno vrednostjo svetovalnih storitev. Zmanjšanje
premoženja družbenega podjetja iz tega naslova je agencija za revidiranje ocenila
s primerjavo cen storitev drugih svetovalnih podjetij.
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• Direktor revidiranega družbenega podjetja je sklenil škodljive najemne pogodbe z
by-pass družbami, saj so bile dogovorjene najemnine za manjše površine kot so
bile dane v najem, uporabljeni pa so bili tudi nepravilni - prenizki devizni tečaji za
izračun najemnin.
• Družbeno podjetje je z drugim podjetjem sklenilo štiri pogodbe za: prodajo
poslovnih prostorov, prevzem prodanih prostorov v najem, razdrtje prodajne
pogodbe in storitve pri vpisu etažne lastnine. Na podlagi teh pogodb se je
premoženje podjetja zmanjšalo za toliko, kolikor so znašala plačila najemnine,
stroškov razdrtja prodajne pogodbe in storitev pri vpisu etažne lastnine, da je nato
družbeno podjetje pet mesecev po sklenitvi prodajne pogodbe ponovno pridobilo
poslovne prostore.
• Drugo družbeno podjetje pa je sklenilo pogodbo o prodaji poslovnega objekta, s
katero je omogočilo neodplačni prenos neprodanega dela poslovnega objekta na
kupca preostalega dela objekta. Premoženje podjetja se je pri tem zmanjšalo za
ocenjeno prometno vrednost brezplačno odtujenega dela poslovnega objekta.

2. Značilnosti revidiranih pravnih oseb
Agencija za revidiranje opravlja postopke revizije po 1.1.1993 predvsem pri velikih
pravnih osebah (43% postopkov), sledijo srednje (31%), najmanj postopkov pa
opravi pri majhnih pravnih osebah (26%).
Do datuma izdaje revizijskega poročila je privatizacijo zaključilo 34 revidiranih
pravnih oseb, od tega:
• se je samostojno privatiziralo 25 pravnih oseb,
• 2 pravni osebi sta se privatizirali preko svoje matere,
• 3 pravne osebe so se privatizirale že pred uveljavitvijo ZLPP, pri tem pa niso
zajele celotnega družbenega kapitala,
• 2 pravni osebi, ki prirejata posebne igre na srečo, sta se privatizirali na podlagi
posebnega zakona,
• 2 pravni osebi, ki sta bili v lasti Slovenske razvojne družbe.

V lasti Slovenske razvojne družbe je še 13 revidiranih pravnih oseb.
Revizijski postopek je bil opravljen pri 4 pravnih osebah, pri katerih ima lastniški
delež v obdobju revidiranja Republika Slovenija in pri 2 že omenjenih pravnih
osebah, ki prirejata posebne igre na srečo, kjer ga je pridobila v postopku
privatizacije.
Agencija za revidiranje v postopku revizije po 1.1.1993 revidira obdobje do vpisa
lastninskega preoblikovanja v sodni register oz. do datuma izdaje revizijskega
poročila, če pravna oseba še ni privatizirana. Povprečno revidirano obdobje v
postopkih, opravljenih v letu 1998 znaša 55 mesecev oz. 4,5 leta, revizijska skupina,
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ki jo sestavljata 2 revizorja pa je to obdobje pregledala v povprečju v 50 delovnih
dneh.

3. Ukrepi na podlagi ugotovljenega zmanjšanja družbenega kapitala oz.
premoženja
19. člen zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna RS
zahteva, da uporabnik proračuna kot obvezen pogoj pri dodeljevanju subvencij
upošteva izterjavo terjatev, ugotovljenih v korist gospodarskih družb. Zato agencija
za revidiranje tudi za postopke revizij po 1.1.1993 zagotavlja podatke o terjatvah
revidiranih pravnih oseb in okoriščenih gospodarskih družbah. V 17 postopkih, v
katerih je bilo ugotovljeno zmanjšanje družbenega kapitala oz. premoženja je
ugotovila, da imajo ukrepi za odpravo tega zmanjšanja značaj terjatev do 36
okoriščenih gospodarskih družb v znesku 892 milijonov tolarjev, kar predstavlja
67% skupnega zmanjšanja zaradi nedopustnih pravnih poslov iz 48.a člena ZLPP.

VII. ZAKLJUČNE UGOTOVITVE
Poročilo o delu agencije za revidiranje za leto 1998 zajema dve celi koledarski leti
delovanja, tako da so podatki v tem poročilu lahko osnova za oceno o potrebnosti
revizije po 1.1.1993, o učinkih vseh revizijskih postopkov in o uspešnosti revizijskega
organa. Agencija za revidiranje meni, da so formalni postopki oblikovani in
preizkušeni do take mere, da pomeni ustaljeno in pričakovano prakso upravnega
organa ter da je s svojimi ukrepi in predlogi na področju odpravljanja nepravilnosti in
nezakonitosti izčrpala
svoja pooblastila in odgovornost, ki ju ima v zvezi z
zagotavljanjem učinkov revizije v javni in poslovni sferi. Zato agencija za revidiranje
ponovno predlaga, da Državni zbor pri obravnavi tega poročila posebno pozornost
nameni reviziji za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni
register ter oceni pomembnost teh pojavov in učinkovitost postopkov.

Pripravili:
Roža Žust, namestnica generalna direktorice
Janja Šuman, svetovalka
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PRILOGA ŠT. 1
PODATKI O KAPITALSKIH NALOŽBAH DOMAČIH PRAVNIH OSEB
V TUJINI

Primerjava podatkov iz poslovnih knjig pravnih oseb in podatkov iz registra Ministrstva za
finance

Matična
številka

Naziv domače
pravne osebe

1

2

5539714

5077885

5330424

SKUPAJ

poročevalec, št. 27

Naziv podjetja
v tujini
3

ISKRA COMMERCE
CRANEX AG ZUERICH
MEDN. TRG. PODJ.
D.O.O., LJ.
ISKRA EMEC S.A.
QUITO, EKV.
ISKRA ELEKTRONIK
MBN,STUTTGART
EURO COMMERCE
VENEZUELA
ISKRA COMMERCE D.O.O.
RIJEKA
ISKRA COMMERCE D.O.O.
SARAJEVO
ISKRA COMMERCE D.O.O.
BANJA LUKA
ISKRA COMMERCE D.O.O.
TUZLA
ISKRA COMMERCE D.O.O.
SKOPJE
ISKRA COMMERCE D.O.O.
ZAGREB
ISKRA COMMERCE D.O.O.
OSIJEK
ISKRA COMMERCE D.O.O.
SPLIT
PRO EP. K.F.T. MADZ.
SGP GRADBENIK D.D.
LENDAVA
GRADBENIK, obrt. dela
M. Središče, HRVATSKA
ISKRA (HOLDING) D.D. ISKRA U.S.A. INC.,
NEW YERSEY ZDA
LJUBLJANA
15

3

94

evidentira no:
samo pri
pravni
osebi
4

samo pri pri obeh
MF
5

6
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8

7
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112.04.94
1 14.06.94
STUDIO MARKETING Vision GmbH Frankfurt
I 12.04.94
•
Studio Marketing d.d. Ljubljana
SLOVENIJALES HOLDING GmbH Celovec
| 23.09.94I 21.06.94
•
Mednarodno podietie Slovenijales d.o.o. Lj. | 12.04.94| 25 04.94
I 15.09.94
SATEKO lmport-Export GmbH Graz
| 12.04 94
| 27.06.94
•
Tehno impex p.o. Ljubljana
I 22.09.94
•
Autocommerce d.d. Ljubljana
| 04.01.95
I maj 95
ASTREX Srl Trieste, Italija
| 15.04.94
•
Adriacommerce d.d. Koper
I 07.11.94
I 14.03.95
ALPOS Handelsges., mDH Klagenfurt
| 20.04.94| 29.06.94
•
Alpos Šentjur
[28.10.94
I HMEZAD GmbH Ismaning, Nemčija
| 20.04.94121.07.94
I •
Hmezad Export-lmport p.o. 2alec
| 02.08.94
I 06.02.95
I HAGO GmbH Klagenfurt, Avstrija
•
Paloma p.o. Sladki vrh
| 22.06.94
22.05.97
I •
PAKO, KTL Papirna konfekcija d.o.o. Lj.
l28.07.95
I 03.07.97
•
KTL Potiskana embalaža p.o. Ljubljana
I 12.07.95
•
KTL Navita embalaža d.o.o. Ljubljana
(02.08.95 I 23.05.97
1 PALOMA ITALIA Srl Milano, Italija
•
Paloma p.o. Sladki vrh
| 10.01.97
15.01.97
MMISS TEXSTIL GmbH Dusseldorf
•
Tovarna volnenih tkanin Merinka p.o. Maribor /
[ 13.05.94 |
| 13.05.94
Umik sklepa 20.06.94
FERROMETALL GmbH Liezen, Avstrija
•
TDR Ferolegure d.o.o. Ruše /
I 19.07.941
29.08.94 |
umik sklepa
MINERAIS-RUŠE GmbH, Trier, Nemčija
19.07.94 j
•
TDR Ferolegure d.o.o. Ruše /
umik sklepa 09.08.94
UNIMERCAT GmbH Munchen, Nemčija
22.04.94 I
19.07.94 I
•
TDR Ferolegure d.o.o. Ruše
29.08.94 I
•
Avtoimpex d.o.o. Ljubljana
10.03.98 I
15.09.94 |
•
Gio p.o. Ljubljana
•
Cimos International p.o. Koper
20.06.94 I
VVEPLAS mbH Mannheim, Nemčija
•
Veplas d.o.o. Velenje
maj 95
PROEP KFT, Sarvar, Madžarska
10.05.94 |
23.5.94 |
•
SGP Gradbenik p.o. Lendava
03.08.94 |
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•
Donit d o. Medvode
ITI ILIRIJA VEDROG TRADE GmbH MUNCHEN
• Ilirija Vedrog d.o.o.

27.12.94

maj 94

104.11.94 | 14.04.95 |

25.11.94

24.11.94

29.05.95

nov. 94

| 22.06.94 maj
| 94
| 06.09.94

05.12.94

21.02.95

I 18.12.95

22.06.94 maj 94
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VOCOM S.R.L GORIZIA. ITALIA
•
Vozila Gorica d.o.o. Šempeter

METALKA ITALIANA S.R.L. MILANO
•
Metalka Commerce p.o. Ljubljana
METALKA HANDELS GmbH MUNCHEN
•
Metalka Commerce p.o. Ljubljana
I CFI FIA GmbH GRAZ
•
Hmezad Celeia d.o.o. Arja vas

20.12.94

22.09.94 21.12.94
22.09.94 21.12.94
03.02.95
02.11.94
17.04.96

22.09.94 21.12.94

14.09.95

14 09.95

27.11.95 77 mio 09.11 94

29.05.95
maj 94
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MARLES GmbH WIEN, AUSTRIA
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Marles Holdina d.d. Maribor
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ALPETOUR Pliberk. Avstrija
•
Merkur d.d. Krani
•
AlDelour - Eurošped d.o.o. SkOfja Loka
MOTORSTRADE GmbH Celovec
•
Domel d.o.o. Železniki
KOVINTRADE GmbH Klaaenfurt
i •
Kovintrade d o. Celie
RESCO S.r.l Trieste
•
Kovintrade p.o. Celie
MFRI O ITALIANA S.D.a.
•
Kovintrade d o. Celie
•
Meblo Holdino d.d. Nova Gorica
CARMETALL GmbH KLAGENFURT, AUSTRIA
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PRIMEX EMILIANA S.r.l. Gorizia
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—
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I |
21.07.94 |
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17.05.94 I

<

11.05.94

Datum
sklepa
X
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Firma pravne osebe
KOMPAS I KAUlNo ua Nicosia. i^yprus
•
KomDas Consulting d.d. Ljubljana

*

m
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Datum
Firma pravne osebe
sklepa
KOMPAS TURISTI« INTERNATIONAL GmbH
FRANKFURT AMMAIN
| 12.08.94| 27.09.94
I •
Kompas International d.d. Ljubljana
AVTOTEHNA EXPORT-IMPORT GmbH LAVINGEN,
DEUTSCHLAND
I 12.08.94| 04.10.94
j
[ •
Avtotehna d.d. Ljubljana
I AVTOTEHNA GmbH KLAGENFURT, AUSTRIA
| 12.08.94
I
I •
Avtotehna d.d. Ljubljana
| SK PRODUCTS Ltd CLIFTON USA
I 12.08 94
I •
Brest v stečaju d.o.o. Cerknica
| 25.11.94
I 12.08.94
I •
Slovenijales d.o.o. Ljubljana
OMNI PRODUCTIONS UND HANDELS GmbH
KLAGENFURT
116.08.94 I 09.11.94
I •
Brest d.o.o. v stečaju Cerknica
| KOMPAS INTERNACIONAL, SPOL, S.R.O. PRAHA
I 19.08.94
•
Kompas Turizem d.d. Ljubljana
|
| KOMPAS ITALIA S R C. VENEZIA.
I 19.08.94
I
I •
Kompas Turizem d.d. Ljubljana
KOMPAS TURISTIK INTERNATIONAL KFT. BUDAPEST,
HUNGARY
|
•
Kompas Turizem d.d. Ljubljana
i KOMPAS TURISTIK ESPANA SA BLANES, SPAIN
I
I •
Kompas Turizem d.d. Ljubljana
I METALKA BETEILIGUNG GmbH DUNAJ
I 30.08.94
AUTOCOMMERCE AUTOHANDELS GmbH,
PLOCHINGEN, NEMČIJA
| 06.09.94I j12.09.94 |
•
Autocommerce d.d. Ljubljana
ITARO S.R.L. Sistiano Trieste, Italia
I 20.09.94 |
•
Rogaška ZHT d.d. Rogaška Slatina
TIB Cunja S.R.L. Italia
•
Petrol Transport Ilirska Bistrica
PETROL TRADE Handelsgesellschaft m.b.H. Dunaj
•
Petrol Trgovina r.o. Ljubljana
CYPET OILS Ltd Limasol Cyprus
06.10.94 |
•
Petrol Trgovino r.o. Ljubljana
CRANEX A.G. Zurich Švica
02.11.94 |
• Iskra Commerce d.o.o. Ljubljana
INTAG INCORPORATED, New York, ZDA
22.12.94 |
•
Gio p.o. Ljubljana
GORENJE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT m.b.H., Wien I
•
Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Velenje
CARMED PRODUKTIONS-HANDEL. m.b.H., Celovec
16.01.95 j
•
Medex p.o. Ljubljana
O
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09.05.96
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Datum
Firma pravne osebe
sklepa
HT ELEKTROTECHNIK HANDELS GmbH, Dusseldorf
19.12.95 |
18.04.95 |
•
Holdina Hidria p.o. Spodnja Kanomlia
MINTER S.a.r.l., Luxembourg
26.04 95 05.07.95
|
I
•
Mi Moderni inlerieri p.o.. liubliana
Ml MODERNE INNENAUSSTATTUNG GmbH, Klagenfurt
26.04.95I I05.07.95 |
•
Mi Moderni Inlerieri p.o. Ljubljana
UNITED TRADE REPRESENTATIVES, Inc. New Yersey,
ZDA
30.05.95 |
• Intertrade ITC d.d Ljubljana
YUGO INTRACO PRIVATE LIMITED, New Delhi
• Intertrade ITC d.d. Ljubljana
INTERCVPEX LIMITED, Nicosia Ciper
| 30.05.95 j
• Intertrade ITC d d. Ljubljana
ISC INTEGRATED GmbH, Munchen
| 17.08.95
I •
SGP SR. Ceste Tehnika Obnova p.o. Ljubljana
I HITTOURS INTERNATIONAL, Gorizica
| 03.08.95
•
HIT. Hoteli, igralnice, turizem d.o.o.
CCFI HIGH POINT, N.C.. USA
[27.12.95
I .
LESNINA INTERLES. p o.. Liubliana
IFC. MARYLAND, USA
| 27.12.95
I •
LESNINA INTERLES. p.o . Liubliana
RVM SP RIKOVTORMAS, RUSIJA
I 29.12.95
I •
RIKO HOLDING, d.o.o.. - v stečaju
BR EUROTECHNIEK B.V., HOLLAND
| 29.12 .95
I •
RIKO HOLDING, d.o.o.. - v stečaju
RIKO BROD MORAVICE. HRVAŠKA
| 29.12.95
•
RIKO HOLDING d.o.o.. - v stečaju
IIMV ADRIA CARAVAN BELGIUM N V. DEINZE
| 29.12.95
• IMV d.o.o. Novo mesto
I IMV ADRIA VVohnvvaaen Vertrielsh GmbH.Munchen
| 29.12.95
• IMV d.o.o . Novo mesto
INTERLES lmport-Export GmbH Nurnberg
| 29.12.95
•
Lesna LIP d.o.o.. Slovenj Gradec
LAUREATE IMPORTS CO.. Atlanta. ZDA
| 09.05.96
•
Slovenijavino p.o.
AVIA Weinhandel GmbH ZRN
| 09.05.96
•
Slovenijavino p.o
GLOBTRADE ITALIANA s.p a. Gorica
| 28.06.96
I •
Emona Commerce d.o.o. - v stečaju
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Firma pravne osebe
GLOBTRADE GmbH, MOnchen
•
Emona Commerce d.o.o. - v stečaju
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POJASNILA K PREGLEDNICAM

Preglednica 1
Preglednica 1 je kumulativna preglednica postopkov revidiranja lastninskega
preoblikovanja podjetij, ki so jih opravili vsi dosedanji revizijski organi. Preglednica
vključuje revidirana podjetja, pri katerih se je revizijski organ že opredelil do
morebitnih pripomb na revizijska poročila in tista podjetja, pri katerih je revizijski
organ s sklepom ustavil že začet revizijski postopek, zato ne pomeni uradne tajnosti
agencije za revidiranje.
Preglednica 1 prikazuje potek in ugotovitve revidiranja po posameznih pravnih
osebah. Za vsako pravno osebo je podan podatek o tem, kdo je vložil zahtevek za
izvedbo revizije *, datum začetka revidiranja, datum ustavitve postopka revizije,
oznaka Z v primeru, če je revizijski organ sestavil začasno revizijsko poročilo, datum
izdaje poročila, znesek ugotovitev oškodovanja družbene lastnine po 48.a členu
ZLPP, datum in znesek morebitne prostovoljne uskladitve, datum in znesek izdane
odločbe ter posebna oznaka (*) opozarja na ugotovljeno domnevo oškodovanja
družbene lastnine po 48. členu ZLPP.
Sklepe o ustavitvi postopka revizije lastninskega preoblikovanja revizijski organ
izdaja podjetjem, pri katerih je že ob začetku opravljanja revidiranja ugotovil: da je pri
njih že zaključen stečajni ali likvidacijski postopek; da je bil sklep neupravičeno izdan
podjetjem, za katera se ne uporablja ZLPP in v primerih, ko je ugotovil, da ne obstoji
utemeljen sum oškodovanja družbene lastnine.
Revizijski organ izda začasno revizijsko poročilo za podjetja, ki so v stečajnem
postopku in stečajni upravitelji oziroma stečajni sodniki niso zagotovili pogojev za
opravljanje revizije.
Postopek ugotavljanja oškodovanja po 48.a členu ZLPP v celoti vodi revizijski organ
(SDK, agencija za plačilni promet, nadziranje in informiranje, agencija za plačilni
promet, agencija za revidiranje). Podjetje lahko poda pripombe na revizijsko poročilo,
revizijski organ pa se mora o njih izjasniti. Lahko jih upošteva in ustrezno spremeni
svoje ugotovitve oškodovanj ali pa ugotovi, da so pripombe neutemeljene.

* Oznake za vlagatelje zahtevkov za izvedbo revizije so: 1 - revizijski organ - po uradni dolžnosti, 2 - organi za
notranje zadeve, 3 - javni tožilec, 4 - javni pravobranilec, 5 - družbeni pravobranilec, 6 - Agencija Republike
Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo, 7 - Sklad Republike Slovenije za razvoj, 8 - upravičenci iz 9. čl.
ZLPP, 9 - Skupščine DPS, 10 - Komisija državnega zbora Republike Slovenije za spremljanje in nadzor
lastninskega preoblikovanja družbene lastnine, 11 - ostali vlagatelji, 12 - posebni zakon.
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Po proučitvi pripomb revidiranih pravnih oseb ugotovljeni zneski oškodovanja
družbene lastnine so v preglednici 1 izkazani kot ugotovitve oškodovanja po
48.a členu ZLPP.
Podjetje lahko v roku 30 dni po izdaji revizijskega poročila opravi prostovoljno
uskladitev pravnih poslov in knjiženj. V primeru, da tega ne stori, revizijski organ izda
odločbo z ukrepi za pravilno izkazovanje družbenega kapitala. Odločba je dokončna
ter zoper njo ni mogoča pritožba ali upravni spor. Za njeno izvršitev skrbita in jo
izvajata revizijski organ in Agencija Republike Slovenije za prestrukturiranje in
privatizacijo. Zoper odločbo lahko prizadeto podjetje vloži tožbo v pravdnem
postopku pri sodišču.
Ukrepi po 48.c členu ZLPP so razčlenjeni v dva stolpca, in sicer v znesek
prostovoljne uskladitve in znesek odločbe. Podjetje ima namreč možnost, da delno
ali v celoti opravi prostovoljno uskladitev, če tega ne stori pa revizijski organ izda
odločbo (za celotni znesek oškodovanja, ali pa samo v tistem delu, v katerem ni bilo
prostovoljne uskladitve), s katero podjetju naloži ukrepe za pravilno izkazovanje
družbenega kapitala.
Povsem drugačen pa je postopek, ko revizijski organ ugotavlja sume oškodovanj
družbene lastnine po 48. členu ZLPP. V tem primeru revizijski organ v poročilu
navede elemente za oceno oškodovanja, na podlagi kateri družbeni pravobranilec
vodi nadaljnji postopek za razveljavitev ali ugotovitev ničnosti posameznih dejanj ali
pogodb, sklenjenih v škodo družbenega kapitala, ali postopek za spremembo
dogovorjenih deležev udeležbe pri upravljanju oziroma delitvi dobička. Znesek
oškodovanja družbene lastnine je v teh primerih znan šele po končanih postopkih, ki
jih vodi družbeni pravobranilec. Elementi za oceno oškodovanja, ki so navedeni v
revizijskem poročilu, so torej v pomoč družbenemu pravobranilcu, ki se po proučitvi
poročila sam odloči o tem, katere izmed navedenih elementov bo v postopku (npr. pri
vložitvi tožbe) upošteval. Poročilo o ugotovitvi oškodovanj po 48. členu ZLPP zato
lahko poda le družbeni pravobranilec. V okviru poročila revizijskega organa so
elementi oškodovanja po 48. členu navedeni le zato, da je celovito prikazano delo na
področju revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij. Posebej opozarjamo, da
med drugim tudi pri by pass podjetjih revizijski organ ugotavlja le elemente za oceno
oškodovanja družbene lastnine, končno oškodovanje pa je ugotovljeno šele po
postopku družbenega pravobranilca.
Zaradi navedenega ni pravilno ugotavljanje celotnega oškodovanja družbenega
kapitala s seštevanjem podatkov o ugotovitvah po 48.a členu in elementov
oškodovanja po 48. členu. Zato revizijski organ zneskov suma oškodovanja po 48.
členu ne navaja za posamezna podjetja, ampak le znak * opozarja, da je v tem
podjetju ugotovljena domneva v oškodovanju družbenega kapitala, ki jo dokončno
ugotovi družbeni pravobranilec.
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Preglednica 2
V preglednici 2 so ugotovitve revidiranja razčlenjene po vrstah oškodovanj, kot so
opredeljena v ZLPP.
Pod točko 10 - Nepravilna razporeditev
revalorizacijskih rezerv so prikazani
revalorizacijski učinki za vse vrste oškodovanj v podjetju v skupnem znesku, saj jih ni
mogoče razdeliti po deležih, ki pripadajo posameznim vrstam oškodovanj.
Dodana je točka 11 - Neutemeljen odpis terjatev do tujine, saj tovrstna oškodovanja
predstavljajo četrtino vseh neutemeljenih odpisov terjatev. Tako so pod točko 7.
zajeti le neutemeljeni odpisi terjatev do domačih pravnih oseb.
Pri preglednici 2 še enkrat opozarjamo, da za ugotovitev celotnega oškodovanja
družbene lastnine ni mogoče sešteti točke I. Oškodovanja družbene lastnine po 48.a
členu in točke II. Elementi oškodovanja družbene lastnine po 48. členu.

Preglednica 3
Ta preglednica dodatno pojasnjuje podatke o ugotovitvah oškodovanja po 48.a členu
ZLPP iz preglednice št. 1 in s tem podaja informacije, ki jih je zahtevala Komisija
Državnega zbora za spremljanje in nadzor lastninskega preoblikovanja družbene
lastnine s sklepom svoje 19. seje dne 8.11.1993.
Preglednica vključuje revidirana podjetja, pri katerih se je revizijski organ že opredelil
do morebitnih pripomb na revizijska poročila oziroma je potekel rok za pripombe.
Podatki o začetnem družbenem ter kapitalu z znanim lastnikom pred revizijo in
družbenem ter kapitalu z znanim lastnikom po ugotovitvah revizije so podlaga za
ocenitev oziroma pravilno vrednotenje zneska oškodovanja iz preglednice 1.
Absolutno veliki zneski oškodovanja lahko namreč pri velikih podjetjih pomenijo
razmeroma majhen odstotek oškodovanja celotnega družbenega kapitala podjetja.
V preglednici 3 je tudi podatek o tem, v kolikšni višini je oškodovanje spremljal tudi
denarni tok oziroma odliv sredstev iz podjetja. Vseh oškodovanj ni mogoče
obravnavati enako, saj nekaterih oškodovanj niso spremljali denarni tokovi oziroma
odliv sredstev, ki so povzročili zmanjšanje kapitala podjetja. Ta oškodovanja je
mogoče odpraviti že samo s knjižnim popravkom posameznih deležev kapitala v
bilanci stanja podjetja in s spremembo lastninskih deležev v sodnem registru.
Nasprotno pa je v drugih primerih prišlo tudi do dejanskega odliva sredstev iz
podjetja. S knjigovodskimi popravki revizijski organ sicer vzpostavi terjatve in poveča
družbeni kapital, vendar pa na samo izterjavo terjatev ne more vplivati. Zato je višino
ugotovljenega oškodovanja družbene lastnine iz preglednice 1 potrebno presojati tudi
ob upoštevanju podatka o odlivu kapitala.
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ZASEDANJU

> ODRORA

IN

MED

PRIDRUŽITVENEGA

REPURLIKO

EVROPSKO

SLOVENIJO

UNIJO

Številka: 900-11/98-8 (T)
Ljubljana, 12. aprila 1999

- POROČILO O 1. ZASEDANJU PRIDRUŽITVENEGA
ODBORA MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO
UNIJO,

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi v vednost:

ki ga je obravnavala na 103. seji dne 1. aprila 1999.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 900-11/98-8 (T)
Ljubljana, 1. aprila 1999

POROČILO
O 1. ZASEDANJU PRIDRUŽITVENEGA ODBORA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN EVROPSKO UNIJO

Na podlagi 114. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni
strani ter Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru
Evropske Unije na drugi strani (Uradni list RS, št. 44/97) seje 25. marca 1999 v Ljubljani na
svojem ustanovnem zasedanju sestal Pridružitveni odbor med Republiko Slovenijo in
Evropsko unijo. Zasedanju je predsedovala Catherine Day, direktorica za Srednjo in Vzhodno
Evropo v DG IA Evropske komisije. Delegacijo Evropske unije so poleg predstavnikov
Evropske komisije sestavljali tudi predstavniki vseh držav članic. Slovensko delegacijo je
vodil Igor Bavčar, minister za evropske zadeve, v njej pa so sodelovali predstavniki večine
ministrstev in vladnih služb, ki so pristojni za izvajanje posameznih določb Evropskega
sporazuma o pridružitvi.
Pridružitveni odbor je skladno z dnevnim redom zasedanja obravnaval naslednja vsebinska
vprašanja:
• Politični kriteriji za članstvo
V okviru političnih kriterijev za članstvo sta bili obravnavani vprašanji denacionalizacije in
regionalnega sodelovanja, vključno s sosednjimi državami. Po poročilo predstavnikov
resornih ministrstev o doseženem napredku na navedenih področjih je Evropska unija izrazila
zadovoljstvo, da je po prvem rednem poročilu Evropske komisije predvsem na področju
denacionalizacijskih postopkov prišlo do napredka. Evropska komisija je izrazila željo, da se
čimprej seznani s XIII. Poročilom o izvajanju postopkov denacionalizacije, ter pričakovanje,
da Slovenija in Hrvaška čimprej razrešita odprta vprašanja glede določitve meje, ki bo po
vključitvi Slovenije v Evropsko unijo predstavljala njeno zunanjo mejo.
• Ekonomski kriteriji
Evropska unija je po predstavitvi zadnjih makroekonomskih gibanj ter ekonomskih reform
stanje ocenila kot dobro, obenem pa opozorila na nekatere strukturne slabosti slovenskega
gospodarstva: majhen delež zasebnega sektorja, nizko učinkovitost upravljanja privatiziranih
podjetij glede na njihovo lastniško strukturo ter neizvedeno lastninjenje državnega
premoženja. Na strani Evropske unije je bil izražen pomislek o vplivu davka na dodano
vrednost na pomembnejše povečanje inflacije ter bojazen, da dogovor socialnih partnerjev o
politiki plač za obdobje od leta 1999 do 2001 ne bi povzročil pritiska na realni dvig plač.
Med odprtimi problemi na področju ekonomskih kriterijev za članstvo je Evropska unija
izpostavila vprašanje državnih pomoči za prestrukturiranje slovenskega železarstva, ki po
njenem mnenju niso skladna s Protokolom 2 Evropskega sporazuma o pridružitvi. Ta državne
poročevalec, št. 27
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pomoči za prestrukturiranje sicer dovoljuje, vendar pod pogoji, določenimi v 7. členu
Protokola. Evropska unija je pripravljena Sloveniji nuditi tehnično pomoč pri
prestrukturiranju, če bo Slovenija predhodno potrdila predlog t.i. Pogojev za sodelovanje
("terms of reference"), ki so v skladu z navedenim členom protokola. Slovenska stran je
izrazila pripravljenost za čimprejšnji podpis Pogojev za sodelovanje.
V okviru te točke dnevnega reda je bilo obravnavano tudi vprašanje mehanizma finančne
pomoči Evropske unije v primeru plačilno-bilančne krize po zgledu 109h in 109i člena
Pogodbe o Evropski uniji. Evropska unija je izrazila mnenje, da gre za mehanizem, ki je na
voljo le državam članicam in daje obravnava navedenega vprašanja glede na trenutno ugoden
plačilno-bilančni položaj Slovenije zgolj teoretična.
• Notranji trg
V tem sklopu je Evropska unija posebej izpostavila potrebo po napredku na področjih
konkurence, državnih pomoči, javnih naročil ter prostega pretoka blaga in harmonizacije
tehnične zakonodaje.
Na področju konkurence je Evropska unija izrazila pomislek glede razlogov za časovni
razkorak med sprejemom novega Zakona o podjetniškem omejevanju konkurence, katerega
sprejem je predviden v prvem polletju 1999, ter začetkom njegove popolne uveljavitve, t.j. do
konca leta 2002. Glede na to, daje izvajanje zakonodaje na tem področju še pomembneje od
samega sprejetja, Evropska unija ocenjuje, da bi bilo potrebno rok za začetek izvajanja
skrajšati.
Evropska unija je poudarila izjemno pomembnost za čimprejšnje sprejetje poročila o državnih
pomočeh, ki so jih slovenska podjetja prejela v letu 1998, in pripravo inventarja državnih
pomoči. Izrazila je pripravljenost, da Sloveniji na tem področju nudi ustrezno tehnično
pomoč.
Na področju javnih naročil je Evropska unija izrazila zadovoljstvo nad koledarjem za sprejem
novega zakona o javnih naročilih, pri tem pa poudarila predvsem pomen odprave 10 %
preferencialne razlike v ceni za domače ponudnike. Izrazila je zanimanje glede konkretnega
datuma za ustanovitev Urada za javna naročila ter slovensko stran prosila za pojasnilo v zvezi
s konkretnim primerom domnevne diskriminacije italijanskega ponudnika na javnem razpisu
za gradnjđ avtocest. Slovenska stran je obljubila, da bo Evropski komisiji posredovala
izčrpno informacijo o izvajanju veljavnega Zakona o javnih naročilih v konkretnem primeru.
Evropska komisija od Slovenije pričakuje bistven napredek v letu 1999 na področju
harmonizacije tehnične zakonodaje. Posebej je opozorila na vprašanje sklenitve protokola o
evropskem ocenjevanju skladnosti (PECA), kjer je Slovenija zaostala tudi za nekaterimi
kandidatkami drugega kroga.
• Okolje
Slovenska stran je predstavila aktivnosti na zakonodajnem področju (usklajevanje okoljske
zakonodaje s pravnim redom Evropske unije na tem področju) ter institucionalne izgradnje.
Evropska unija je poudarila izjemen pomen prevzemanja pravnega reda Evropske unije na
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področju okolja v slovenski pravni red ter zagotovitve institucij ter kadrov za njegovo
izvajanje.
• Institucionalna in upravna okrepitev
Ugotovljen je bil napredek na tem področju, saj je Vlada Republike Slovenije sprejela
polletni program zaposlovanja, s katerim je omogočila najnujnejše zaposlitve na področjih, ki
so bila v prvem rednem poročilu Evropske komisije najbolj izpostavljena. Evropska komisija
bo Sloveniji nudila potrebno tehnično pomoč pri vzpostavljanju institucij in izobraževanju
kadrov, predvsem v obliki twinningov.
• Napredek glede na prvo redno poročilo Evropske komisije in izvajanje Državnega
programa za prevzem pravnega reda do konca leta 2002
Evropska unija je z zadovoljstvom ugotovila, da je bil na področju usklajevanja slovenske
zakonodaje s pravnim redom Evropske unije v obdobju od rednega poročila do zasedanja
Pridružitvenega odbora dosežen primeren napredek.. Novi osnutek Državnega programa za
prevzem pravnega reda EU do konca leta 2002 je bil deležen ugodne ocene s strani Evropske
unije tako glede vsebinskih vprašanj kot tudi njegove celovitosti v smislu natančne časovne
opredelitve aktivnosti Slovenije do konca leta 2002. Evropska komisija je Državni program
že posredovala v oceno posameznim generalnim direktoratom; nekateri izmed njih so svoje
pripombe že posredovali, celovita ocena Državnega programa pa je še v pripravi.
• Finančno sodelovanje
Razprava je potekala predvsem o sodelovanju glede programa PHARE, o pripravah na
pričetek črpanja finančnih sredstev iz programov ISPA in SAPARD, pa tudi o sodelovanju
Slovenije v programih Skupnosti. Evropska unija je slovensko stran obvestila, da programa
Ariane in Kaleidoscope ne bosta odprta z letom 2000, poleg tega pa še ni znano, kdaj bodo na
voljo sredstva iz finančnega memoranduma PHARE 1999 za kritje stroškov udeležbe v
programih, ki se odprejo v letu 1999.
• Trgovinski odnosi
Izmenjani so bili dokumenti o trgovinski menjavi med obema stranema, s strani Evropske
unije pa odprti naslednji problemi:
-

Pomen usklajene zunanjetrgovinske politike Slovenije s skupno trgovinsko politiko
Evropske unije. Glede na pogajanja o članstvu je Evropska unija pozvala Slovenijo, da ne
"prehiteva" trgovinskega režima, ki ga ima s tretjimi državami EU, saj bo to oviralo
pogajanja (primer prosto trgovinskih sporazumov s Hrvaško in Makedonijo).

-

Problem ponovne uvedbe carinske dajatve za uvoz valovite lepenke iz Evropske unije v
Slovenijo. Pravna služba Evropske komisije je predstavila stališče, da pomeni zvišanje
carinskih stopenj po začetku veljavnosti Evropskega sporazuma o pridružitvi njegovo
kršitev, razen v primeru, ko gre za uporabo splošne zaščitne klavzule, ki pa je Slovenija v
konkretnem primeru ni uporabila. Po mnenju slovenske strani gre v obravnavanem
primeru za avtonomni trgovinski ukrep, ki je v skladu s sporazumom. Glede na različno
interpretacijo ter potrebo po razreševanju pravnega vprašanja na načelni ravni je bilo
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dogovorjeno, da se razprava nadaljuje na ustreznih pododborih oziroma na posebnih
tehničnih sestankih.
• Druga vprašanja
- Priloga XIII
Evropska unija se je seznanila z izvajanjem Zakona o ugotavljanju vzajemnosti ter
Navodila o načinu ugotavljanja triletnega stalnega bivališča. Postopki po navedenih
pravnih aktih tečejo nemoteno in v skladu z določbami Priloge XIII. Ob tem je izrazila
zaskrbljenost nad nekaterimi vidiki vzajemnosti in nad Uredbo o določitvi objektov in
okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje,
saj naj bi bil po njenem mnenju učinek uredbe večji za državljane članic Evropske unije
kot za slovenske državljane. Evropska komisija bo izvajanje Priloge XIII tudi v prihodnje
natančno spremljala.
- Prosto carinske prodajalne
Evropska unija je izrazila svoje razočaranje nad dejstvom, da Slovenija ne izvaja skupne
izjave k 94. členu Evropskega sporazuma o pridružitvi tako, kot je to izjavo razumela ob
podpisu sporazuma. Po mnenju Evropske unije je Slovenija od podpisa sporazuma
spremenila svoje stališče, vezanje zapiranja teh prodajaln na članstvo Slovenije v Evropski
uniji pa obravnava kot nesprejemljivo. Po mnenju Evropske unije je stališče Republike
Slovenije pomanjkljivo, saj ne vključuje natančnega koledaija za uskladitev trošarin s
trošarinami v običajnih trgovinah. Evropska unija je izrazila pripravljenost za nuđenje
finančne pomoči iz programa PHARE ali programov prekomejnega sodelovanja. Evropska
komisija je slovensko stran zaprosila, da na bilateralnem screeningu za področje davkov
14.-15.4.1999 potrdi, ali je stališče Slovenije, ki je bilo predstavljeno na zasedanju
Pridružitvenega odbora, dokončno.
- Sodelovanje slovenskih fizičnih in pravnih oseb v programu OBNOVA
Slovenska stran je Evropsko unijo ponovno opozorila na nujnost odprtja programa
OBNOVA tudi za slovenske fizične in pravne osebe. Evropska unija seje strinjala, da ima
Slovenija za sodelovanje številne prednosti (posebna znanja, tradicionalno sodelovanje,
poznavanje tržišča).
- Položaj storitvenih dejavnosti, povezanih z izvozom slovenskega blaga v Evropsko unijo
Republika Slovenija je Evropski uniji ponovno predstavila problem delovršnih pogodb z
Avstrijo in Nemčijo, kjer je slovenskim izvoznikom onemogočeno izvajanje poprodajnih
storitev, povezanih z izvoženim blagom, saj so prisiljeni sklepati posebne delovršne
- pogodbe za njihovo izvedbo. Evropska unija je povedala, daje informacijo o tem pridobila
že na zasedanju pododbora za trgovino in industrijo 15.3.1999 in da trenutno problem
analizira.

*
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- Lipicanci
Glede lipicancev je Slovenija pojasnila razloge za sprejem uredbe o zaščiti geografske
označbe "lipicanec" ter izrazila pripravljenost za vse nadaljnje pogovore tako z Evropsko
komisijo kot z državami članicami. Evropska unija slovensko uredbo načelno ocenjuje kot
tehnično oviro za trgovino, čeprav uradnega stališča do uredbe še ni zavzela. Evropska
unija predlaga nadaljnje tehnične sestanke na to temo, izražena pa je bila tudi želja
zainteresiranih držav članic za nadaljevanje razprave o vodenju rejskih knjig tako na ravni
vlad kot tudi rejskih organizacij.
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Dodatna izhodišča
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Številka' 900-10/98-42 (T)
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" DODATNA IZHODIŠČA ZA BILATERALNI SCREENING ZA
PODROČJE OBDAVČITVE V OKVIRU 10. DELOVNE
SKUPINE - PROSTOCARINSKE PRODAJALNE,

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi v vednost:

ki jih je sprejela na seji dne 13. aprila 1999.
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 900-10/98-42 (T)
Ljubljana, 13. aprila 1999

DODATNA IZHODIŠČA ZA BILATERALNI SCRENING ZA PODROČJE
OBDAVČITVE V OKVIRU 10. DELOVNE SKUPINE

Vlada Republike Sloveije je obravnavala izhodišča za bilateralni screening za področje
obdavčitve v okviru 10. delovne skupine na seji dne 8/4-1999. V nadaljevanju predlagamo
sprejem dodatnih izhodišč k 1. točki lit. poglavja izhodišč glede prostih carinskih prodajaln:
Evropska unija je na zasedanju pridruiitvenega odbora po predstavitvi slovenskih izhodišč
izrazila svoje razočaranje nad dejstvom, da Slovenija ne izvaja skupne izjave k 94. členu
Evropskega sporazuma o pridružitvi tako, kot je to izjavo razumela ob podpisu sporazuma. Po
mneniu Evropske unije je Slovenija od podpisa sporazuma spremenila svoje stališče, vezanje
zapiranja teh prodajaln na članstvo Slovenije v Evropski uniji pa obravnava kot nesprejemljivo.
Po mnenju Evropske unije je stališče Republike Slovenije pomanjkljivo, saj ne vključuje
natančnega koledarja za uskladitev trošarin s trošarinami v običajnih trgovinah. Evropska unija
je izrazila pripravljenost za nuđenje finančne pomoči iz programa Phare ali programov
prekomejnega sodelovanja. Evropska komisija je slovensko stran zaprosila, dana '.-iateralnem
pregledu usklajenosti za področje davkov 14. in 15. aprila 1999 potrdi, ali je stališče Slovenije,
ki je bilo predstavljeno na zasedanju Pridruiitvenega odbora dokončno.
Predstavniki Komisije ES bodo o stališču Slovenije obvestili Svet, saj gre za vprašanja,
povezana z izpolnjevanjem Evropskega sporazuma. Na podlagi odločitve Sveta bodo
predlagali dokumente, ki bodo tudi pravno zavezujoči za Slovenijo.
Upoštevaje stališče Evropske unije, kot tudi stališča Vlade RS predlagamo da:
1.

Vlada jasneje opredeli svoje stališče do postopnega povečanja obdavčitve trošarinskih
izdelkov v prosto carinskih prodajalnah in usmerjanja teh sredstev namensko v
proračunske sklade. V ta namen Vlada obvesti Evropsko unijo, da bo dopolnila zakon
o trošarinah tako, da se bo povečala trošarina od tobačnih izdelkov v prosto carinskih
prodajalnah s 1. januarjem 2001 na 80% trošarine predpisane na notranjem trgu,
trošarina od alkohola in alkoholnih pijač pa na 100%

2.

Popolna izenačitev obdavčitve med prosto carinskimi prodajalnami in notranjim trgom
bo dosežena z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo (predvidenem s 1.
janurjem 2003).

3.

Navedeno stališče predstavi delovna skupina za področje davkov na bilateralnem
pregledu usklajenosti v Bruslju 14. in 15. aprila 1999. Poleg tega Republika Slovenija
posreduje Evropski uniji tudi širše obrazloženo stališče Slovenije do problematike
prosto carinskih prodajaln, kjer bodo podrobno navedeni razlogi za navedeno
slovensko stališče (prilogal).

4

Vlada RS o svojih stališčih nemudoma obvesti Državni zbor.
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PRILOGA 1

ŠIRŠA OBRAZLOŽITEV STALIŠČA
CARINSKIH PRODAJALN

SLOVENIJE

DO

PROBLEMATIKE

PROSTO

Republika Slovenija izvaja skupno izjavo o 94. členu Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Recubliko Slovenijo in Evropsko unijo in skupno izjavo o 37. členu Začasnega sporazuma
Slovenija ne odpira novih prosto carinskih prodajaln.
Glede interpretacije dikcije Sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo
oziroma Začasnega sporazuma in skupne izjave o 94. členu (37. členu) obstajajo nesoglasja,
ali gre za zapiranje obstoječih prosto carinskih prodajaln ali gre samo za necdpiranje novih. Že
na prvem zasedanju Pododbora za carinske zadeve, statistiko, preprečevanje pranja denarja
in trgovine z mamili 13. novembra 1SS6 in nato tudi na prvem zasedanju Skuonega odbora
med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo 20. in 21. marca 1997 je bilo povedano, da bo
Slovenija podvzela vse potrebne ukrepe, da se izvede skupna izjava o 94. členu
Pridružitvenega sporazuma (skupna izjava o 37. členu Začasnega sporazuma,.. Na problem
zapiranja prosto carinskih prodajaln je bilo ponovno opozorjeno na Pocodbc v za carinske
zadeve, statistiko, preprečevanje pranja denarja in trgovin-j z mamili 11. nove' -ira 1997, na
drugc-m zasedanju Skupnega odbora v 12. ,'ebruarja 1998, na Pridružitve ;m svetu 22.
februarja 1999, na zasedanju Pododbora za carinske zadeve, posredno oodavčevanje,
statistiko, preprečevanje pranja denarja in prometa z mamili 16. marca 1999 in prvem
zasedanju Priaružitvenega odbora 25 marca 1999.
Mnenje Evropske komisije je, da Slovenija ne izpolnjuje prevzete politične zaveze in da skupne
izjave ne izvaja tako kot jo je razumela ob podpisu Sporazuma, da zamuja pri zapiranju prosto
carinskih prodajaln že eno leto, vendar je glede na prizadevanja Slovenije, da ,zpolni obvezo
iz skupne izjave o 94. členu Pridruživenega sporazuma (oziroma identične skupne izjave o 37.
členu Začasnega sporazuma), pripravljena rok za implementacijo skupne izjave podaljšati za
eno leto, to je do 1. julija 2000.
Na podlagi Evropskega sporazuma o pridružitvi (in prej Začasnega sporazuma) je Republika
Slovenija dolžna spoštovati mednarodno obveznost kot izhaja iz skupne izjave o 94. členu
Evropskega sporazuma o pridružitvi (oziroma identične skupne izjave o 37, členu Začasnega
sporazuma). Republika Slovenija se zaveda obsega te mednarodne obveznosti. V skladu z
razlagalnimi pravili in metodami mednarodnega prava je vsebinski in časovni obseg
mednarodne obveznosti iz skupnih izjav v povezavi s priporočilom Sveta za carinsko
sodelovanje iz leta 1960 mogoče pojmovati zgolj v smislu časovno opredeljene zahteve po
sprejetju ustreznih notranjepravnih ukrepov, ki bodo omogočili (bodoče) odpiranje prosto
carinskih prodajaln v skladu z vsebino oziroma v oblikah, ki jih predvideva priporočilo, ne pa
tudi sprejetja kakršnih koli ukrepov za omejitev ali celo odpravo obstoječe PCP dejavnosti na
dan začetka učinkovanja zadevne mednarodne obveznosti, t.j. zatečenega stanja, v katerega
se uvrščajo tudi že obstoječe slovenske prosto carinske prodajalne. V zvezi s položajem prosto
carinskih- prodajaln v času pridružitvenega statusa Republike Slovenije lahko naravo
obveznosti iz skupne izjave pojmujemo zgolj v smislu negativno oblikovane pogodbene
obveznosti vzdržati se odpiranja novih prosto carinskih prodajaln, ki ne ustrezajo oblikam
navedenim v priporočilu Sveta za carinsko sodelovanje, in nikakor v smislu pozitivno
oblikovane obveznosti ukinitve dela ali vseh obstoječih prosto carinskih prodajaln. Omenjeni
sklep glede narave in obsega prevzetih obveznosti potrjujejo tako razlaga besedil skupnih izjav
in pnporočila Sveta za carinsko sodelovanje v luči običajnega pomena uporabljenih izrazov in
ob upoštevanju relevantnega konteksta mednarodne pogodbe, kot tudi vidiki namenske
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(teleološke) razlage in implikacij nnčela neretroaktivnosti v pravu mednarodnih pogodb. Niti v
skupnih izjavah niti v priporočilu ni omejeno kakršno koli odpravljanje ali omejevanje katere od
obstoječih oblik in lokacij prosto caiinske prodaje. Vsebina omenjenega priporočila se namreč
mimo same preambulo omejuje zgolj na bodoče odpiranje prosto carinskih in podobnih
prodajaln samo v mednarodnih morskih pristaniščih in na mednarodnih letališčih ter na prodajo
v prav teh (in ne takšnih!) prodajalnah samo potnikom, ki potujejo v tujino z ladjo ali letalom..
Hkrati prav preambula obravnavanega priporočila jasno izpostavlja njegov namen in cilj, ki se
vsebinsko omejuje na preprečevanje uvoznega tihotapstva - kar potrjuje tudi vsebina same
sistemske določbe 37. člena Začasnega sporazuma oziroma analogna vsebina 3. odstavka
94. člen-3 Evropskega sporazuma o pridružitvi - in zato kot tako ne more zadevati samega
vprašanja pravnokonceptualne skladnosti obstoječih oblik slovenske PCP dejavnosti z
obveznostmi pridruženega članstva v EU.
Republika Slovenija zato razume skupno izjavo v smislu, da ne sme odpirati novih prosto
carinskih prodajaln ker bi bilo to v izrecnem nasprotju s priporočilom, in da morajo biti vsi njeni
nadaljnji ukrepi usmerjeni v postopne ukinjanje prosto carinskih prodajaln.
V zvezi z izpolnjevanjem skupne izjave-je Republika Slovenija je izvedla naslednje ukrepe:
1. januarja 19S6 so bile v skladu s Carinskim zakonom ukinjene štiri prosto carinske
prodajalne na maloobmejnih cestnih mejnih prehodih z Italijo;
1. januarja 1998 sta bili zaradi poteka prehodnega obdobja v skladu s carinskim
zakonom ukinjeni dve prosto carinski prodajalni na meddržavnih mejnih prehodih (z
Madžarsko in Avstrijo).
, •
Državni zbor je decembra 1998 sprejel Zakon o trošarinah. Tako se bo od 1. julija 1999
dalje na podlagi zakona o trošarinah plačevala trošarina tudi od trošarinskih izdelkov,
ki se predajajo v prosto carinskih prodajalnah. Od tobačnih izdelkov bo treba plačevati
60 odstotkov trošarine, ki je sicer predpisana za te izdelke na notranjem trgu. od
alkohola in alkoholnih pijač pa 90 odstotkov od predpisane. Ti dve blagovni skupini
predstavljata med 75 in 80 odstotki celotne prodaje v prosto carinskih prodajalnah.
Vlada Republike Slovenije je določila v državnem proračunu za leto 1999 posebno
postavko, namenjeno postopni preobrazbi prosto carinskih prodajaln v višini 160.000
EUR.
Prav tako je vlada že ustavila izdajo dovoljenj za nove prosto carinske prodajalne na
cestnih mejnih prehodih z Italijo in Avstrijo.
Z zakonom o trošarinah Slovenija že postopno odpravlja t.i. "duty free" element v svojih prosto
carinskih prodajalnah in jih približuje poslovanju v običajnih trgovinah. Splošna raven
obdavčitve izdelkov bo z uveljavitvijo Zakona o trošarinah s 1.7.1999 primerljiva z obdavčitvijo
v EU. Slovenija bo v naslednjih letih postopno še povečevala obdavčitev trošarinskih izdelkov,
ki se prodajajo v prosto carinskih prodajalnah. Z vstopom Slovenije v Evropsko unijo se pogoji
poslovanja v prosto carinskih prodajalnah v celoti izenačijo z običajnimi trgovinami na
notranjem trgu. Zbrana sredstva od povečevanja obdavčevanja bo Republika Slovenija
namenila za prezaposlovanje v trenutku, ko bodo postopni ukrepi povsem odpravili element
duty free v teh prodajalnah.
Izenačitev obdavčitve v prosto carinskih prodajalnah bo dosežena s polnopravnim članstvom
v Evropski uniji. Ocene kažejo, da bi bile posledice takojšnjega zapiranja prosto carinskih
prodajaln za Slovenijo, ki se nahaja sredi procesa prestrukturiranja gospodarstva, hude in
praktično nesprejemljive. Pri tem velja poudariti, da se slovenske prosto carinske prodajalne
večinoma nahajajo na manj razvitih obmejnih, demografsko ogroženih območjih in so tako na
omenjenem območju dejansko zelo pomemben dejavnik zaposlenosti in razvoja. Ugotovitve,
ki izhajajo iz študije Inštituta za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane o ekonomskih učinkih
preoblikovanja prosto carinskih prodajaln kažejo, da je možno prosto cannske prodajalne
spremeniti v običajne trgovine šele ob polnopravnem članstvu Slovenije v Evropski uniji, ko se
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odpravi meja oziroma mejni nadzor. Le v tem primeru se lahko ohrani trgovinska dejavnost na
omenjenih lokacijah, to pa pomeri, da bi bili stroški preoblikovanja v primerjavi z drugimi
rešitvami daleč najnižji. Zato Slovenija sodi, da je predlagani pristop ekonomsko primernejši,
poleg tega pa je tudi politično sprejemljivejši.
Obenem gre poudariti, da v primeru slovenskih prosto carinskih prodajaln ne gre za popolnoma
čisti tip prosto carinskih prodajaln, ampak je zaradi dajatev - po obstoječi zakonodaji so imetniki
zavezani plačila davka na promet storitev, posebnega prometnega davka od cigaret in
alkoholnih pijač in davka na dobiček pravnih oseb; po novi zakonodaji, ki stopi v veljavo s 1.
julijem letos pa so zavezani plačilu davka na dobiček in trošarin na trošarinske izdelki v
določenem odstotku od predpisane višine. Povečanje trošarin v okviru novega zakona o
trošarinah postopno močno omejuje duty-free element slovenske PCP dejavnosti.
Za razliko od slovenskih prosto carinskih prodajaln, prosto carinske prodajalne v državah
članicah Evropske unije niso obremenjene s plačevanjem trošarinskih dajatev. Velja posebej
opozoriti, da so ekonomski pogoji slovenskih prosto carinskih prodajaln in prosto carinskih
prodajaln v Evropski uniji različni.
Študija Inštituta za ekonomska raziskovanja iz Ljubljane o ekonomskih učinkih preoblikovanja
prosto carinskih prodajaln, kije bila končana konec februarja, izpostavlja ekonomski pomen
PCP dejavnosti v Sloveniji. Ekonomski pomen PCP dejavnosti v Ev opski un•. e prav tako
precejšen, saj je več kot 70 odstotkov evropskega prometa ustvarjenega prav v državah
članicah Evropske unije. Omenjena študija hkrati opozarja na precejšnje nega!./ne učinke
zapiranja prosto carinskih prodajaln. Takojšnje zaprtje prosto carinskih prodajaln bi pomenno
neposredno izgubo delovnih mest za okoli 1.000 zaposlenih v prosto carinskih prodajalnah ali
pri njihovih dobaviteljih (gre za več kot 800 zaposlenih v prosto carinskih prodajalnah in okrog
200 zaposlenih pri dobaviteljih). Verjetne so tudi izgube delovnih mest v drugih dejavnosti. Od
PCP dejavnosti ne živijo samo prodajalci in domači proizvajalci, ampak je v posel vključena
veriga storitvenih in proizvodnih dejavnosti. Takojšnje zaprtje prosto carinskih prodajaln bi
pomenilo letno izgubo prihodkov na narodno gospodarski ravni v višini 110 mio EUR, kar
predstavlja okoli 1/5 neto deviznega priliva Slovenije iz naslova turizma. Struktura deviznega
priliva iz naslova turizma kaže, da je dobra desetina porabe tujih rezidentov opravljena v okviru
pravih turističnih aranžmajev, ostalo od t.i. neturističnih dejavnost (kar je vezano na predvsem
na tranzit ter enodnevne goste iz sosednjih držav) - od tega 20 odstotkov v prosto carinskih
prodajalnah. Analize plačilne bilance kažejo, da bi brez neto deviznega priliva, ki ga ustvarja
PCP dejavnost, bil saldo tekočega računa plačilne bilance negativen. Gre za primanjkljaj v
višini 0,5% BDP. Ob upoštevanju povezanih dejavnosti se pričakujejo resni negativni učinki.
Pričakovati je mogoče negativen vpliv na tečaj tolarja - realno kontinuirano zmanjševanje
vrednosti tolarja do drugih valut - in na kapitalski in finančni račun: potreba po dodatnem
zadolževanju za financiranje uvoza kapitala za pokrivanje primanjkljaja. Poleg tega ob
siceršnjem primanjkljaju v trgovinski bilanci struktura cen kaže, da bi se v primeru zaprtja prosto
carinskih prodajaln povpraševanje tako s strani domačih kot tujih kupcev realiziralo v tujini. Že
sedaj Slovenci po oceni Inštituta za ekonomska raziskovanja v individualnih nakupih v Avstriji
in Italiji letno porabijo približno 1,5 milijarde EUR za nakup blaga.
V letu 1997 sta tako Italija kot tudi Avstrija sprejeli ukrepe, ki pomembno vplivajo na menjavo
med državami. Tako je italijanska vlada diferencirala cene bencina v Furlaniji-Julijski krajini v
odvisnosti od oddaljenosti od slovenske meje. Po sedanjih ocenah seje prodaja goriva na tem
področju zmanjšala za tretjino, Avstrija pa je sprejela uredbo, s katero je omejila vnos tobačnih
izdelkov. Ocenjujemo, da seje zaradi tega prodaja v prosto carinskih prodajalnah na avstrijski
meji zmanjšala za 57%, prodaja tobačnih izdelkov pa celo več kot 70%. Leta 1997 je zaradi
enostranskih ukrepov prišlo do padca prometa za 4%. še bolj očiten pa je bil padec v letu 1998,
ko se je po ocenah promet zmanjšal za 14%. Zmanjšala pa se je prodaja tudi v drugih
trgovinah v Sloveniji. Vlada Republike Slovenije je Evropsko komisijo in državi članici Evropske
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unije Avstrijo in Italijo že opozorila, da opustijo ukrepe, ki se nanašajo na omejitve vnosa
količine cigaret v potniškem prometu v državo brez plačila carine in drugih dajatev oziroma na
znižanje cen bencina v Furlaniji - Julijski krajini. Oba ukrepa sta prizadela gospodarstvo
Republike Slovenije.
Republika Slovenija seje v skupni izjavi o 94. členu Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo in Evropsko unijo (skupni izjavi o 37. členu Začasnega sporazuma) skupaj
z Evropsko unijo zavezala, da bo sprejela potrebne ukrepe, da bo pred 1. julijem 1998 začela
izvajati priporočilo, ki ga je sprejel Svet za carinsko sodelovanje 16. junija 1960. Zadevna
skupna izjava zavezuje k spoštovanju priporočila Sveta za carinsko sodelovanje obe strani.
Evropska unija oziroma države članice priporočila v celoti ne spoštujejo: tako Grčija na novo
odpira prosto carinske prodajalne na cestnih mejnih prehodih; obstoj prosto carinskih prodajaln
v okviru Eurotunela kljub dejstvu, da so prosto carinske prodajalne v neskladju z delovanjem
skupnega notranjega trga Evropske unije. Republika Slovenija pozorno spremlja razprave
Evropske unije o zapiranju prosto carinskih prodajaln na notranjem trgu kot tudi odnos
Evropske unije do drugih držav kandidatk, kot sta na primer Češka in Slovaška. Republika
Slovenija se zaveda, da to ni v direktni povezavi z izpolnjevanjem obveznosti Slovenije,
opozarja pa na veliko politično cdmevnost te problematike v slovenski javnosti. Pri tem ne gre
pozabiti na precejšnji pritisk domače javnosti proti zapiranju prosto carinskih prodajaln, politični
pritisk pa se stopnjuje zaradi še vedno odprte razprave o možnosti podaljšanja delovanja
presto carinskih prodajaln na letališčih in v lukah, v okviru notranjega prometa v Evropski uniji.
Kljub navedenemu Vlada Republike Slovenije postopno odpravlja elemente prosto carinskih
prodajaln. Program transformacije prosto carinskih prodajaln bo del širšega programa
prestrukturiranja kapacitet na meji z državami članicami in kandidatkami, pri tem Republika
Slovenija pričakuje pomoč v okviru programa Phare. Od dinamike odpravljanja duty free
elementa so odvisni stroški preoblikovanja (prezaposlovanje, spodbujanje malih in srednje
podjetij), zato menimo, daje naš pristop postopnega ukinjanja vseh prosto carinskih prodajaln
najustreznejši ob upoštevanju socialnih, ekonomskih in pravnih argumentov preoblikovanja
slovenskih prosto carinskih prodajaln. Slovensko javno mnenje ne podpira ideje o zaprtju
prosto carinskih prodajaln, zato Vlada Republike Slovenije namesto postopnega zapiranja
posameznih prosto carinskih prodajaln postopoma odpravlja vse obstoječe prosto carinske
prodajalne hkrati. V Republiki Sloveniji je proces vključevanja v Evropsko unijo pregleden in
javnosti dobro poznan, tako da je javnosti predpogoj za uspešen potek celotnega procesa
vključevanja Republike Slovenije v Evropsko unijo.
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