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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:
5022924
:
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

PREKLIC OBJAVLJENIH SKLEPOV
50. izredne seje Državnega zbora RS, ki sta bila objavljena v Poročevalcu,
št. 43, dne 20. junija 2000

in

OBJAVA NOVIH SKLEPOV
50. izredne seje Državnega zbora RS

SKLEP
Državnega zbora o prenehanju opravljanja funkcije poslancev v skladu s 14. členom
zakona o poslancih
Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 odločba US) se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7.6.2000
seznanil z naslednjim

SKLEPOM

Gospod dr. Janez Drnovšek je bi! dne 8.4.2000, z izglasovanjem nezaupnice Vladi
Republike Slovenije na podlagi 117. člena Ustave Republike Slovenije, razrešen
funkcije predsednika vlade in je dne 7.6.2000, z odločitvijo Državnega zbora
Republike Slovenije o imenovanju liste ministrov, in prisego nove vlade, prenehal
opravljati tekoče posle ter v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih
ponovno opravlja funkcijo poslanca, zato s tem dnem preneha opravljati funkcijo
poslanca gospod Ciril Metod Pungartnik.

10. julij 2000
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SKLEP
Državnega zbora o prenehanju opravljanja funkcije poslancev v skladu s 14. členom
zakona o poslancih
Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 odločba US) se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7.6.2000
seznanil z naslednjim

SKLEPOM

Gospod Marjan Podobnik je bil dne 8.4.2000, z izglasovanjem nezaupnice Vladi
Republike Slovenije na podlagi 117. člena Ustave Republike Slovenije, razrešen
funkcije ministra brez resorja, ki nadomešča predsednika vlade in korodinira
državotvorna ministrstva, in
je dne 7.6.2000, z odločitvijo Državnega zbora
Republike Slovenije o imenovanju liste ministrov, in prisego nove vlade, prenehal
opravljati tekoče posle ter v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih
ponovno opravlja funkcijo poslanca, zato s tem dnem preneha opravljati funkcijo
poslanca gospod Leon Gostiša.

SKLEP
Državnega zbora o prenehanju opravljanja funkcije poslancev v skladu s 14. členom
zakona o poslancih
Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 odločba US) se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7.6.2000
seznanil z naslednjim

SKLEPOM

Gospod
Jožef Školč je bil dne 8.4.2000, z izglasovanjem nezaupnice Vladi
Republike Slovenije na podlagi 117. člena Ustave Republike Slovenije, razrešen
funkcije ministra za kulturo in je dne 7.6.2000, z odločitvijo Državnega zbora
Republike Slovenije o imenovanju liste ministrov, in prisego nove vlade, prenehal
opravljati tekoče posle ter v skladu s prvim odstavkom 14. člena zakona o poslancih
ponovno opravlja funkcijo poslanca, zato s tem dnem preneha opravljati funkcijo
poslanca gospa Stana Stopar.
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SKLEP
Državnega zbora o prenehanju opravljanja funkcije poslancev v skladu s 14. členom
zakona o poslancih
Na podlagi 14. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 48/92 in 44/94 odločba US) se je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 7.6 2000
seznanil z naslednjim

SKLEPOM
Gospod Igor Bavčarje bil dne 8.4.2000, z izglasovanjem nezaupnice Vladi Republike
Slovenije na podlagi 117. člena Ustave Republike Slovenije, razrešen funkcije
ministra brez resorja, odgovornega za evropske zadeve in je dne 7.6.2000, z
odločitvijo Državnega zbora Republike Slovenije o imenovanju liste ministrov, in
prisego nove vlade, prenehal opravljati tekoče posle ter v skladu s prvim odstavkom
14. člena zakona o poslancih ponovno opravlja funkcijo poslanca, zato s tem dnem
preneha opravljati funkcijo poslanca gospod Richard Beuermann.

SKLEP
Državnega zbora o prenehanju opravljanja funkcije poslancev v skladu s 14. členom
zakona o poslancih
Državni zbor Republike Slovenije je na 50. izredni seji, dne 7.6.2000 na podlagi
poročila Mandatno - imunitetne komisije o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v
skladu s 14. členom zakona o poslancih in na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP

Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravljajo poslanci, ki jim je mandat
poslanca miroval, funkcijo članov v tistih delovnih telesih, katerih člani, nadomestni
člani ali namestniki predsednika so bili poslanci, ki so prenehali opravljati funkcijo
poslanca.

10. julij 2000
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SKLEP
Državnega zbora o prenehanju mandata poslancu v skladu z 9. členom zakona o
poslancih
Državni zbor Republike Slovenije se je na 50. izredni seji, dne 7.6.2000 na podlagi
poročila Mandatno - imunitetne komisije o prenehanju opravljanja funkcije poslanca v
skladu z 9. členom zakona o poslancih in drugim odstavkom 248. člena poslovnika
Državnega zbora seznanil z naslednjim

SKLEPOM

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je poslanec g. Igor Bavčar dne
7.6.2000 podal odstopno izjavo, zato mu v skladu s tretjim odstavkom 248. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije ter z zadnjo alineo prvega odstavka
in drugim odstavkom 9. člena zakona o poslancih preneha mandat z 7.6.2000.

poročevalec, št. 47
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SKLEPI, DODATNI SKLEPI IN STALISCA
21. redne seje Državnega zbora RS

SKLEP IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o letalstvu, EPA 372-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 24.5.2000 ob
obravnavi predloga zakona o letalstvu (ZLet)- druga
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena in 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Predlagatelj naj do tretje obravnave pripravi analizo razlogov za
uvedbo obveznih republiških gospodarskih javnih služb in analizo
pravnih organizacijskih in finančnih posledic uvedbe le-teh pri
izvajanju služb na letališču.

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

SKLEPA
Državnega zbora ob določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o volitvah v
Državni zbor postane poslanec za preostanek mandatne dobe namesto poslanca, ki
mu je prenehal mandat

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 13.6.2000 ob
določitvi kandidata, ki v skladu s 17. členom zakona o
volitvah v Državni zbor postane poslanec za preostanek
mandatne dobe namesto poslanca, ki mu je prenehal
mandat, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

SKLEP
Do morebitnih sprememb v sestavi delovnih teles opravlja
poslanec Richard Beuermann funkcijo člana v vseh delovnih
telesih, katerih član je bil, preden je prenehal opravljati funkcijo
poslanca.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest
za leto 2000, EPA 1039-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 12.5.2000 ob
obravnavi predloga letnega plana razvoja In vzdrževanja
avtocest za leto 2000 (OdLPVA2000), na podlagi 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/
98), v skupni višini ne manj kot 2.037,4 mio USD in s tem
zagotovi skupni obseg namenskih sredstev najmanj v višini
3.034,8 mio USD, kot je določeno v nacionalnem programu
za izgradnjo avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št.
13/96 in 41/98).

SKLEPA

2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da se do poenotenja sistema pobiranja cestnine na
ozemlju celotne Republike Slovenije na avtocestnih odsekih
od Razdrtega proti Novi Gorici in Sežani uvede odprti sistem
pobiranja cestnine

1. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da se v letih
od 2001 do 2007 v proračunih Republike Slovenije zagotovi
dejanska višina prilivov namenskih sredstev za izgradnjo
avtocest po zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za
graditev državnih cest, določenih v nacionalnemu programu
7
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SKLEP IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o popravi krivic, EPA 458-11
krivic za tretjo obravnavo pripravi predlagatelj predloga zakona
g. Leon Gostiša.

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 11.5.2000 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o popravi krivic (ZPKri-A)- druga obravnava, na
podlagi drugega odstavka 195. člena in 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednj

DODATNI

SKLEP

Vlada Republike Slovenije naj v 30. dneh predloži Državnemu
zboru poročilo o uresničevanju zakona o popravi krivic.

SKLEP
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o popravi

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage prvega stavka
prvega odstavka 27. člena zakona o denacionalizaciji, EPA 1095-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 11.5.2000 ob
obravnavi predloga za sprejem obvezne razlage prvega
stavka prvega odstavka 27. člena zakona o denacionalizaciji
(ORZDen27), na podlagi 210. člena poslovnika Državnega zbora
sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog Vlade Republike Slovenije za sprejem obvezne
razlage prvega stavka prvega odstavka 27. člena zakona o
denacionalizaciji, se sprejme.
2. Končno besedilo obvezne razlage pripravi Sekretariat za
zakonodajo in pravne zadeve.

SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev poslovnika
Državnega zbora, EPA 445-II

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 11.5.2000 ob
obravnavi predloga sprememb In dopolnitev poslovnika
Državnega zbora (PoDZ-D) - prva obravnava na podlagi 173.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

poročevalec, št. 47

SKLEP
Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora
prva obravnava, se ne sprejme.
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SKLEPA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o postopnem zapiranju rudnika
Trbovlje - Hrastnik, ekološki sanaciji Termoelektrarne Trbovlje II in spodbujanju
razvojnega prestrukturiranja zasavske regije, EPA 839-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 10.5.2000 ob
obravnavi predloga zakona o postopnem zapiranju rudnika
Trbovlje - Hrastnik, ekološki sanacIjiTermoelektrameTrbovlje
II In spodbujanju razvojnega prestrukturiranja zasavske
regije (ZPZRTH)- druga obravnava, na podlagi drugega
odstavka 195. člena, drugega odstavka 194. člena in 173. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.
DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da v obdobju uresničevanja zakona o postopnem
zapiranju rudnika Trbovlje - Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju
regije po enakih kriterijih, kot so zapisani v 12. členu tega zakona
poskrbi za razvojno spodbudo v vseh regijah in območjih, ki po
kazalcih razvitosti in demografske ogroženosti že sedaj zaostajajo
za razvitostjo Zasavja.

SKLEPA
1. Predlog zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije za tretjo
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEPA IN STALIŠČA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o medijih, EPA 811-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 25.4.2000 ob
obravnavi predloga zakona o medijih (ZMed) - prva
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

5. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo v predlogu zakona zmanjša obseg administrativnih
nalog, ki jih zakon nalaga izdajateljem, zlasti v zvezi z
obveznim pošiljanjem podatkov pristojnemu ministrstvu.
Razvid medijev naj se oblikuje tako, da bo iz njega dejansko
razvidno ne samo to, kateri mediji so bili priglašeni za vpis,
ampak tudi kateri dejansko delujejo. Posebej naj se zaščitijo
imena v razvid vpisanih medijev.

SKLEPA
I.

Predlog zakona o medijih je primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo.

6. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo v predlogu zakona določi, da mora izdajatelj
tiskanega medija pošiljati obvezen izvod vsake izdaje Narodni
univerzitetni knjižnici z namenom ohranitve tiskov kot kulturnih
vrednot in omogočanja njihove dostopnosti za preučevanje
in uporabo.

II. Predlog zakona o medijih za drugo obravnavo pripravi
predlagatelj v skladu z naslednjimi
stališči:

7. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo v predlogu zakona predvidi možnost izbrisa iz
razvida medijev le za primere hudih kršitev zakona, vendar
tako, da bo lahko pristojno ministrstvo izbrisalo iz razvida
radijski ali televizijski program samo na podlagi odločitve ali
predhodnega soglasja Sveta RS za radiodifuzijo.

1. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo v celotnem besedilu zakona nadomesti izraz
informativno-politični z izrazom splošno-informativni tisk,
besedi ekonomska propaganda pa naj se nadomestita z
besedo oglaševanje.
2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo v predlog zakona vključi prepoved vzpodbujanja
k neenakopravnosti in nestrpnosti, kot to določa direktiva EU
o televiziji.

8. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo določi, da se programska zasnova ne sme
bistveno spreminjati oziroma dopolnjevati brez soglasja Sveta
RS za radiodifuzijo.

3. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo v predlog zakona vključi določbe, iz katerih bo z
vidika izvajanja televizijske dejavnosti na širšem območju EU
razvidno, kdaj je delovanje televizijskega programa pod
jurisdikcijo Republike Slovenije.

9. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo v predlogu zakona določi, da se podrobnejšo
določitev nalog odgovornega urednika prepusti izdajatelju
oziroma ureditvi v njegovem obveznem temeljnem pravnem
aktu.

4. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo določi obveznost izdajateljev radijskih in
televizijskih programov, da že pred začetkom oddajanja uredijo
avtorskopravna razmerja z organizacijami, ki izvajajo za
avtorje kolektivno varstvo njihovih pravic.
10. julij 2000

10. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo odpravi predlagane omejitve lastniškega deleža
odgovornega urednika v premoženju izdajatelja ter uvede
prepoved, po kateri odgovorni urednik ne bi smel opravljati
funkcije direktorja, člana uprave ali nadzornega sveta.
9
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11. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo določi, da so lahko primeri, v katerih bi moral
novinar oziroma avtor prispevka razkriti vir informacij, določeni
le s kazensko zakonodajo, in da se novinarju ne sme
odpovedati delovnega razmerja ali prekiniti sklenjene pogodbe
z njim zaradi izražanja mnenj in stališč, ki so v skladu s
programsko zasnovo oziroma s kodeksom novinarske etike.

strokovna sestava Sveta RS za radiodifuzijo, primerna za
reševanje zahtevnih vprašanj, ki terjajo posebna znanja
njegovih članov ter njihovo neodvisnost od dnevne politike. V
novem besedilu naj se določi, da bo ta svet v imenu države
samostojno upravljal s tistim delom radiofrekvenčnega
spektra, ki je namenjen izvajanju radijske in televizijske
dejavnosti, in v zvezi s tem samostojno izdajal ustrezne
upravne akte. Predpiše naj se postopek javnega razpisa in
upravni postopek, ki mu sledi. Posebej naj se določi
sodelovanje organa, pristojnega za telekomunikacije, v obeh
postopkih.

12. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo podrobneje določi, da morajo imeti nedvoumno
pravico do vpisa v razvid samostojnih novinarjev vsi prosilci,
ki izpolnjujejo z zakonom predpisane pogoje. Črta naj se pogoj,
da ima novinar sklenjeno pogodbeno razmerje z izdajateljem
medija. Namesto tega mora novinar izkazati, da deluje v
slovenskih medijih.

21. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo določi, da se posebna letna pristojbina, ki jo
plačujejo izdajatelji za rabo radiofrekvenčnega spektra, in
pristojbina, ki jo plačujejo operaterji za tehnično razširjanje
programskih vsebin, nakazujeta na račun posebnega sklada,
ki ga Republika Slovenija ustanovi z namenom zagotavljanja
podpore razvoju neodvisne avdiovizualne produkcije.

13. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo določbe o pravici do odgovora in pravici do
popravka spremeni tako, da se obseg pravic glede na sedanjo
ureditev ne krči, pač pa se pri definiranju upravičenj
zainteresirane osebe ustrezno upošteva tudi avtonomija
uredništev glede objave in mnenje stroke glede dolžine rokov.

22. Predlagatelj zakona naj pri pripravi zakona za drugo
obravnavo prouči možnost ustanovitve sklada, ki bo financiral
produkcijo slovenskega TV programa in pri tem opredeli
polnenje tega sklada.

14. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo skrajša rok, v katerem mora odgovorna oseba
obrazložiti razloge za zavrnitev zahtevane javne informacije.

23. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo v prehodnih določbah uredi vprašanje
premoženjsko-pravnih razmerij, ki so bila glede povezanih
oseb na področju medijev sklenjena pred uveljavitvijo zakona
o javnih glasilih.

15. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo v predlog zakona vgradi rešitev, po kateri se bo
glede na ureditev 9. oddelka prvega poglavja predloga zakona
bistveno sprostil pretok kapitala na področju medijev in sicer
tako, da bi imela lahko posamezna fizična ali pravna oseba v
premoženju izdajatelja medija neomejen delež, lahko pa bi
bila tudi izključna lastnica medija. Vendar pa naj predlagatelj z
namenom preprečevanja koncentracije medijske moči v
predlog zakona vključi tudi navzkrižne prepovedi.

24. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo
upošteva in vgradi v zakon variantne predloge k 54., 78., 98.
in 100. členu.
25. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo ne
upošteva in naj ne vgradi v zakon variantne predloge k 17.,
19., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61. in 76. členu.

16. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo definicijo lastne produkcije televizijskih programov
in definicijo slovenskih avdiovizualnih del uskladi z stališči
Evropske komisije. Predlagatelj naj z stališči Evropske komisije
uskladi tudi določbe o sponzoriranju, oglaševanju in o
specializiranih televizijskih programih.

26. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo dodatno izbrusi tehnično-strokovno terminologijo
v zakonskem besedilu in tudi jezikovno izboljša vsebino
predloga.

17. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo podrobneje opredeli vsebinske kriterije, pogoje in
pravila postopka za pridobitev statusa radijskih in televizijskih
programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo.

27. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve Državnega zbora Republike Slovenije.

19. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo predvidi dodatni postopek utemeljevanja
objektivnih razlogov, zaradi katerih izdajatelj ne bi mogel
izpolniti predpisanih deležev evropskih avdiovizualnih del in
avdiovizualnih del evropskih neodvisnih producentov.

28. Predlagatelj naj pri pripravi zakona o medijih za drugo
obravnavo prouči možnost črtanja zahteve do Radiotelevizije
Slovenija, da lahko z oglasi prekinja športne prireditve le v
odmorih. Prav tako naj prouči možnost Radiotelevizije
Slovenija do neomejenega predvajanja oglasov v najbolj
gledanem času ter prouči možnost, da zakon ne izključi iz
definicije dnevnega oddajnega časa (v okviru katerega se
meri kvota oglasov) poročil, športnih dogodkov in TV iger.
„
29. Predlagatelj naj kot poseben finančni vir sklada za medije (
predpiše takse izdajateljev televizijskih programov od |
predvajanja oglasov, ki se namenijo za vzpodbujanje
avdiovizualne produkcije.

20. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo besedilo 6. in 7. oddelka drugega poglavja
nadomesti z novim besedilom, v katerem bo predvidena

30. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo prouči možnost, da v zakon vključi uvedbo varuha
čovekovih pravic za področje javnih medijev.

18. Predlagatelj zakona naj pri pripravi predloga zakona za drugo
obravnavo poviša predpisano kvoto skupne lastne produkcije
izdajateljev, povezanih v programske TV mreže in s tem
uravnoteži položaj programov na televizijskem trgu.
Predlagatelj naj podrobneje definira pojem nacionalne
programske mreže.
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SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o volitvah poslank in poslancev,
EPA 879-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 25.4.2000 ob
obravnavi predloga zakona o volitvah poslank In poslancev
(ZVolPP) - prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185.
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

SKLEP
Predlog zakona o volitvah poslank in poslancev - prva obravnava,
se ne sprejme.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik zživili, EPA 914-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 19.4.2000 ob
obravnavi predloga zakona o zdravstveni ustreznosti živil In
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik zživili (ZZUZIS) - druga
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena in drugega
odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.

SKLEP IN STALIŠČE
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o prijavi prebivališča, EPA 1110-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 14.4.2000 ob
obravnavi predloga zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb) prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije v skladu z naslednjim
stališčem:

SKLEP

1. upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve.

1. Predlog zakona o prijavi prebivališča je primerna podlaga za
pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.

SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o potnih listinah državljanov
Republike Slovenije, EPA 866-II
Državni zbor Republike Slovenije je na 21. seji, dne 14.4.2000 ob
obravnavi predloga zakona o potnih listinah državljanov
Republike Slovenije (ZPLD-1) - druga obravnava, na podlagi
drugega odstavka 195. člena in drugega odstavka 194. člena
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

SKLEPA
1. Predlog zakona o potnih listinah državljanov Republike
Slovenije za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije.
2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.
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(ZIRefVS)
- EPA 1224 • II
Vlada Republike Slovenije
Številka: 011-00/99-8
014-01/00-1
Datum: 6.7.2000
Vlada Republike Slovenije je na 6. seji dne 6.7.2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBO
USTAVE REPUBLIKE SLOVENIJE - EVA 2000-1517-0004
- PREDLOGA ZAKONA O IZVEDBI REFERENDUMA O
VOLILNEM SISTEMU - EVA 2000-1517-0005
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 168. člena Ustave

Republike Slovenije oziroma 201. člena poslovnika Državnega
zbora.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:
- dr. Andrej Bajuk, predsednik vlade,
- dr. Tone Jerovšek, minister brez listnice, pristojen za
zakonodajo.
dr. Verica Trstenjak, l.r.
GENERALNA SEKRETARKA

sprejme z dvotretjinsko večino glasov vseh poslancev, ne pa
tudi volilci na referendumu. Navedba državnega zbora se po
drugih razlagah nanaša na dvotretjinsko večino, ki je potrebna
v državnem zboru, ne pomeni pa ta določba, da je sprejemanje
zakona o volilnem sistemu pridržano samo državnemu zboru,
ne pa tudi volilcem na referendumu, kar izhaja iz 3. člena
ustave Republike Slovenije. V izogib razlagam, da lahko zakon
o volitvah v državni zbor sprejme samo državni zbor, je
predlagana omenjena sprememba 80. člena ustave.

Vlada Republike Slovenije je na 6. seji dne 6.7.2000 na podlagi
prvega odstavka 168. člena ustave Republike Slovenije sprejela
PREDLOG
ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA
SPREMEMBO USTAVE REPUBLIKE
SLOVENIJE

Četrti odstavek 90. člena ustave določa, da je predlog na
referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volilcev, ki so
glasovali.To pomeni, da se pri ugotavljanju izida referenduma
upoštevajo glasovi »za« v primerjavi s številom volilcev, ki so
se udeležili referenduma, ne pa v primerjavi s številom volilcev,
ki so oddali veljavne glasovnice. Tako določa tudi veljavni
zakon o referendumu in o ljudski iniciativi (49. člen) in tako
razlago četrtega odstavka 90. člena ustave je sprejelo tudi
ustavno sodišče. Zato bi v primeru, če bi na referendumu o
sprejemu zakona o volilnem sistemu upoštevali število volilcev,
ki so se udeležili glasovanja, torej tudi tiste, ki so oddali
neveljavne glasovnice (neizpolnjene glasovnice ali glasovnice,
iz katerih ni mogoče ugotoviti volje glasovalca), v razmerju s
številom volilcev, ki so glasovali »za«, upoštevali tudi
neveljavne glasovnice kot glasove »proti«, lahko prišli do
rezultata, ko bi bila sicer večina volilcev, ki so glasovali »za«,
v manjšini nasproti skupnemu številu volilcev, ki so se udeležili
referenduma. Po četrtem odstavku 90. člena ustave torej ne
odloča večina opredeljenih glasov, kot je to sicer določeno v
86. členu ustave za glasovanje v državnem zboru, kadar ni z
ustavo ali zakonom določena drugačna večina. Tako bi lahko
na referendumu o volilnem sistemu, na katerem bi volilci
neposredno odločali o sprejemu zakona o volitvah v državni
zbor med predlogom, ki uveljavlja večinski volilni sistem, in
med predlogom, ki uveljavlja (popravljeni) proporcionalni volilni
sistem, bil izid glasovanja zaradi upoštevanja neveljavnih
glasovnic kot glasov »proti«, ne bil sprejet noben od
predlaganih dveh predlogov zakonov, saj bi bil rezultat lahko
naslednji:

i.
Vlada Republike Slovenije na podlagi 168. člena ustave predlaga
državnemu zboru, da začne postopek za spremembo ustave, s
katero naj se omogoči izvedba zakonodajnega referenduma o
volilnem sistemu, na katerem bi volilci neposredno odločali o
sprejemu zakona o volitvah v državni zbor.
II.
1. V skladu z odločbo ustavnega sodišča o oceni ustavnosti
tretjega odstavka 3. člena zakona o načinu glasovanja in o
ugotavljanju izida glasovanja na referendumu o volilnem
sistemu (Uradni list RS, št. 82/98) bi moral državni zbor v
razumnem roku sprejeti nov zakon o volitvah v državni zbor,
ki bi uveljavil po odločbi ustavnega sodišča na tem
referendumu izglasovan večinski volilni sistem. Ker v
državnem zboru ni bilo mogoče doseči dvotretjinske večine
vseh poslancev za sprejem takega zakona, je nastala pobuda,
da se o volilnem sistemu ponovno odločijo volilci na
zakonodajnem referendumu, na katerem bi volilci neposredno
sprejeli zakon o volitvah v državni zbor, pri čemer bi se odločali
o dveh predlogih zakonov: o predlogu zakona o večinskem
volilnem sistemu in o predlogu zakona o (popravljenem)
proporcionalnem volilnem sistemu. Pobuda je bila, da se
izvedba tega referenduma določi z ustavnim zakonom.

100 odstotna volilna udeležba,
15 odstotkov neveljavnih glasovnic,
45 odstotkov glasov »za«,
40 odstotkov glasov »proti«.

Ustava predvideva ustavni zakon samo za izvedbo ustave
(174. člen). Predvideva tudi akt o spremembi ustave (169.
člen). Pri prvi spremembi ustave (sprememba 68. člena) je
bilo uveljavljeno načelo, da se ustava spreminja z ustavnim
zakonom, ki obsega pod I. materialno spremembo ustave in
pod II. določbe o uveljavitvi in izvedbi spremembe ustave. Ni
pa ustavne podlage, da se z ustavnim zakonom določi npr.
izvedba referenduma o volilnem sistemu.

Rezultat bi bil ta, da bi k 40 odstotkom glasov »proti« prišteli
še 15 odstotkov neveljavnih glasovnic, in bi se izid
referenduma izšel tako, da je »za« glasovalo samo 45
odstotkov volilcev, »proti« pa 55 odstotkov volilcev, kar seveda
ne ustreza večini opredeljenih glasov.

Zakon o referendumu o volilnem sistemu, na katerem naj bi
volilci neposredno sprejeli zakon o volitvah v državni zbor,
torej ne more biti ustavni zakon. To je lahko le poseben zakon
o referendumu, s katerim bi državni zbor za ta primer posebej
uredil določena vprašanja drugače, kot so urejena z veljavnim
zakonom z referendumu in o ljudski iniciativi. Za to, da bi bil
tak zakon lahko nesporno sprejet na referendumu, in da bi
zagotavljal nesporno ugotovitev rezultatov referenduma, sta
potrebni spremembi četrtega odstavka 80. člena in četrtega
odstavka 90. člena ustave.

Zato je nujno potrebno spremeniti četrti odstavek 90. člena
ustave tako, da je predlog na referendumu sprejet, če zanj
glasuje večina volilcev, ki so veljavno glasovali, kar pomeni,
da se zakon na referendumu sprejema z večino opredeljenih
glasov vseh volilcev, ki so se udeležili referenduma.
V razpravah o tem vprašanju se je pojavil tudi predlog, da bi
za referendum o volilnem sistemu glede na to, da se zakon o
volilnem sistemu po ustavi (80. člen) sprejema z dvotretjinsko
večino vseh poslancev, določi kvorum udeležbe volilcev, to
je, da se glasovanja na referendumu udeleži večina vseh
volilcev. Taka določba je bila že sprejeta v dopolnitvi zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi, vendar jo je ustavno sodišče
razveljavilo. Za tako določbo v ustavi torej ni podlage, menimo
pa tudi, da taka določba niti kot splošna določba za vse vrste
referenduma niti za posebno določbo zakona o izvedbi
referenduma o volilnem sistemu ne bi bila primerna, ker bi

Četrti odstavek 80. člena ustave določa, da volilni sistem
ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z dvotretjinsko večino
glasov vseh poslancev. Ta določba ustave po nekaterih
razlagah preprečuje izvedbo zakonodajnega referenduma o
volilnem sistemu, na katerem bi lahko volilci neposredno
odločali o sprejemu zakona o volitvah v državni zbor, ker da
jo je treba razumeti tako, da je pristojen za sprejem zakona o
volitvah v državni zbor izključno državni zbor, ki ta zakon

poročevalec, št. 47

14

10. julij 2000

zakonom, pa predlaga, da se besedilo predloga zakona o
referendumu o volilnem sistemu vključi v izvedbeni del
ustavnega zakona o spremembi ustave.

lahko onemogočila izvedbo vsakega referenduma, ki bi
zahteval tak kvorum udeležbe volilcev na referendumu glede
na splošno znano dejstvo, da je abstinenca volilcev na
referendumu in na volitvah relativno visoka, razen pri izjemno
pomembnih odločitvah, kot je bila npr. odločitev na plebiscitu
o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije leta 1991,
kjer je bila ne samo za udeležbo, ampak tudi za odločitev
predpisana večina vseh volilcev.

Vlada predlaga, da se z ustavnim zakonom o spremembi
ustave določi tudi, da lahko državni zbor za izvedbo volitev v
letu 2000 sprejme poseben zakon, pri čemer bi bilo treba
izključiti uporabo določb zakona o referendumu in o ljudski
iniciativi, ki v 13. členu omogoča volilcem, da volilci kot
pobudniki vložijo zahtevo za razpis referenduma, saj bi
uporaba nekaterih določb lahko omogočila nov referendum o
razpisanem referendumu.

2. Vlada - kotže rečeno - meni, da ni ustavne podlage za sprejem
ustavnega zakona o izvedbi referenduma o volilnem sistemu
za volitve poslancev v državni zbor, in predlaga sprejem
navadnega zakona o tem referendumu ob predhodni
spremembi četrtega odstavka 80. člena in četrtega odstavka
90. člena ustave. Kolikor bi bilo v državnem zboru sprejeto
stališče, da se zakonodajni referendum o volilnem sistemu
za volitve poslancev v državni zbor lahko uredi le z ustavnim

3. Predlogu za začetek postopka za spremembo ustave je
priložen osnutek ustavnega zakona o spremembi četrtega
odstavka 80. člena ter četrtega odstavka 90. člena ustave.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

2. Četrti odstavek 90. člena se spremeni tako, da se glasi:
Osnutek
6.7.2000

»Predlog je na referendumu sprejet, če zanj glasuje večina volilcev,
ki so veljavno glasovali.«
II.

Ustavni zakon

1. Državni zbor lahko razpiše referendum za sprejem zakona o
volilnem sistemu za volitve v državni zbor leta 2000 v skladu
s posebnim zakonom, pri tem se ne uporabljajo določbe 13.
člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list št.
15/94, 13/95, 34/96, odi. US, 38/96, 43/96, odi. US in 57/96,
odi. US).

o spremembi 80. in 90. člena Ustave
Republike Slovenije
i.

2.Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo v Državnem zboru.

1. V ustavi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91 -I in 42/
97) se četrti odstavek 80. člena spremeni tako, da se glasi:
»Volilni sistem ureja zakon, ki ga sprejme državni zbor z
dvotretjinsko večino vseh poslancev ali volilci na referendumu.«
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člena ustave, urediti s posebnim zakonom, ne glede na veljavni
zakon o referendumu in o ljudski iniciativi, ki se sicer uporablja
tudi za izvedbo tega referenduma, in sicer:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
HITRI POSTOPEK
6.7.2000

da se ta referendum izvede ne glede na 12.a člen zakona o
referendumu in o ljudski iniciativi, ki določa, da se v obdobju
enega leta pred rednimi volitvami v državni zbor ne more
razpisati zakonodajni referendum, ki se nanaša na volitve v
državni zbor (1. člen),
da volilci na tem referendumu neposredno odločajo o sprejemu
zakona, ki ureja volitve poslancev v državni zbor (1. člen),
da na tem referendumu volilci odločajo o izbiri med dvema
predlogoma zakona o volitvah v državni zbor, in sicer o
predlogu zakona, ki ureja volitve poslancev v državni zbor
po večinskem načelu, in o predlogu zakona, ki ureja volitve
poslancev v državni zbor po proporcionalnem načelu (2. člen),
predloga zakonov iz prejšnjega odstavka predložijo z ustavo
določeni predlagatelji zakona (vlada, vsak poslanec, državni
svet ali 5000 volilcev), vendar ne gresta v redni zakonodajni
postopek, kot je določeno v poslovniku državnega zbora,
ampak neposredno v sprejem volilcem na referendumu;
končno besedilo zakonskih predlogov, od katerih bo tisti, ki
bo na referendumu sprejet, imel značaj izvirnika zakona, pred
referendumom kot sestavna dela akta o razpisu referenduma
pravno-tehnično pripravi za to pristojna parlamentarna služba,
t.j. Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve, ki je za
pripravo končnega besedila zakona tudi v rednem
zakonodajnem postopku pristojna po 200. členu poslovnika
državnega zbora (2. člen); pri tem Sekretariat seveda nima
pravice vsebinsko posegati v posamezne predlagane rešitve;
da zakon določi referendumski vprašanji in način glasovanja,
tako da volilec na glasovnici obkroži zaporedno številko pred
referendumskim vprašanjem, na katerega se nanaša predlog
zakona, za katerega glasuje (3. člen),
da je na referendumu sprejet predlog zakona, za katerega je
glasovala večina volilcev, ki so oddali veljavne glasovnice (4.
člen v zvezi s spremenjenim četrtim odstavkom 90. člena
ustave),
da Republiška volilna komisija pošlje poročilo o izidu glasovanja
državnemu zboru, ki razglasi izid referenduma in ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter pošlje na referendumu
sprejeti zakon v razglasitev predsedniku republike (4. člen),
da se sredstva za izvedbo referenduma zagotovijo iz rezerve
državnega proračuna, ker sicer niso predvidena v državnem
proračunu (5. člen),
da se za razpis in izvedbo referenduma uporabljajo določbe
zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, kolikor ni s tem
zakonom drugače določeno, pri čemer se zaradi tega, ker je
edini možni datum referenduma 3.9.2000, zakon pa je treba
uveljaviti najkasneje 12.9.2000, to je neposredno pred zadnjim
rokom za razpis volitev 13.9.2000, roki za varstvo pravice
glasovanja, določeni v zakonu o referendumu in o ljudski
iniciativi, skrajšajo na 24 ur.

PREDLOG ZAKONA O IZVEDBI
REFERENDUMA O VOLILNEM SISTEMU

I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Redne volitve v državni zbor morajo biti izvedene najkasneje
med 1. in 12.11.2000. Razpisane so lahko najprej 16.7.2000,
morajo pa biti razpisane najkasneje 13.9.2000 glede na roke, ki
jih določata 81. člen ustave in 15. člen zakona o volitvah v državni
zbor.
V skladu z odločbo ustavnega sodišča o oceni ustavnosti tretjega
odstavka 3. člena zakona o načinu glasovanja in o ugotavljanju
izida glasovanja na referendumu o volilnem sistemu (Uradni list
RS, št. 82/98) bi moral državni zbor v razumnem roku sprejeti
nov zakon o volitvah v državni zbor, ki bi uveljavil po odločbi
ustavnega sodišča na tem referendumu izglasovan večinski volilni
sistem. Ker v državnem zboru ni bilo mogoče doseči dvotretjinske
večine vseh poslancev za sprejem takega zakona, je nastala
pobuda, da se o volilnem sistemu ponovno odločijo volilci na
zakonodajnem referendumu, na katerem bi volilci neposredno
sprejeli zakon o volitvah v državni zbor, pri čemer bi se odločali o
dveh predlogih zakonov: o predlogu zakona o večinskem volilnem
sistemu in o predlogu zakona o (popravljenem) proporcionalnem
volilnem sistemu. Pobuda je bila, da se izvedba tega referenduma
določi z ustavnim zakonom.
Ustava predvideva ustavni zakon samo za izvedbo ustave (174.
člen). Predvideva tudi akt o spremembi ustave (169. člen). Pri
prvi spremembi ustave (sprememba 68. člena) je bilo uveljavljeno
načelo, da se ustava spreminja z ustavnim zakonom, ki obsega
pod I. materialno spremembo ustave in pod II. določbe o uveljavitvi
in izvedbi spremembe ustave. Ni pa ustavne podlage, da se z
ustavnim zakonom določi npr. izvedba referenduma o volilnem
sistemu.
Zakon o referendumu o volilnem sistemu, na katerem naj bi volilci
neposredno sprejeli zakon o volitvah v državni zbor, torej ne
more biti ustavni zakon. To je lahko le poseben zakon o
referendumu, s katerim bi državni zbor za ta primer posebej
uredil določena vprašanja drugače, kot so urejena z veljavnim
zakonom z referendumu in o ljudski iniciativi. Za to, da bi bil tak
zakon lahko nesporno sprejet na referendumu, pa sta nujno
potrebni spremembi četrtega odstavka 80. člena in četrtega
odstavka 90. člena ustave, kot je to razvidno iz predloga vlade za
začetek postopka za spremembo ustave.

3.

Zakon mora biti sprejet v skladu s petim odstavkom 90. člena
ustave z dvotretjinsko večino glasov navzočih poslancev.

V državnem proračunu za leto 2000 niso predvidena sredstva za
izvedbo referenduma o volilnem sistemu, zato bo ta sredstva
potrebno zagotoviti iz rezerve državnega proračuna, kot je to
predvideno v 5. členu predloga zakona. Ta sredstva bi znašala p o
oceni okrog 350 mio SIT. Izvedba referenduma bo seveda
zahtevala angažiranje volilcev, volilnih komisij in volilnih odborov
ter političnih strank kot tudi zagotovitev finančnih sredstev za
izvedbo referendumske kampanje.

2. Cilji in načela zakona
Predlog zakona o izvedbi referenduma o volilnem sistemu ureja
samo nekatera vprašanja, ki jih je treba, izhajajoč iz predlagane
spremembe četrtega odstavka 80. člena in četrtega odstavka 90.
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Ocena finančnih sredstev iz državnega
proračuna in druge posledice, ki jih bo imel
sprejem zakona
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2. Ali ste za predlog zakona o proporcionalnem volilnem sistemu
za volitve poslancev v državni zbor?

II. BESEDILO ČLENOV

Volilec glasuje tako, da na glasovnici obkroži zaporedno številko
pred vprašanjem, ki se nanaša na predlog zakona, za katerega
glasuje.

Zakon o izvedbi referenduma o volilnem sistemu
1. člen

4. člen

Ne glede na 12.a člen zakona o referendumu in o ljudski iniciativi
(Uradni list RS, št. 15/94,13/95-odl. US, 38/96, 43/96-odl. US) se
izvede zakonodajni referendum o volilnem sistemu, na katerem
volilci neposredno odločajo o sprejemu zakona, ki ureja volitve
poslancev v državni zbor.

Na referendumu je sprejet predlog zakona, za katerega je
glasovala večina volilcev, ki so oddali veljavne glasovnice.
Republiška volilna komisija pošlje poročilo o izidu glasovanja
državnemu zboru, ki razglasi izid referenduma in ga objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Zakon, ki je bil sprejet na
referendumu, pošlje državni zbor v razglasitev predsedniku
republike.

2. člen
Na referendumu volilci odločajo o izbiri med predlogom zakona o
večinskem volilnem sistemu in predlogom zakona o
proporcionalnem volilnem sistemu.

5. člen

Predloga zakonov iz prejšnjega odstavka pravno-tehnično pripravi
Sekretariat Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve.

Sredstva za izvedbo referenduma se zagotovijo iz rezerve
državnega proračuna v sedmih dneh po uveljavitvi tega zakona.

Besedili zakonskih predlogov iz prejšnjega odstavka sta sestavni
del akta o razpisu referenduma.

6. člen

Akt o razpisu referenduma se sprejme najkasneje v sedmih dneh
po uveljavitvi tega zakona.

Za razpis in izvedbo referenduma po tem zakonu se uporabljajo
določbe zakona o referendumu in o ljudski iniciativi, kolikor ni s
tem zakonom drugače določeno.

3. člen

Roki, določeni za varstvo pravice glasovanja v zakonu iz
prejšnjega odstavka, se skrajšajo na 24 ur.

Na referendumu se glasuje o dveh referendumskih vprašanjih, ki
se glasita:

7. člen

1. Ali ste za predlog zakona o večinskem volilnem sistemu za
volitve poslancev v državni zbor?

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

III. OBRAZLOŽITEV
Obrazložitev je v celoti podana že v uvodu.

IV. OBRAZLOŽITEV HITREGA POSTOPKA
Zakon o referendumu o volilnem sistemu je potrebno sprejeti po
hitrem postopku, ker je referendum potrebno izvesti najkasneje
3-9.2000, da bi zakon lahko začel veljati pred zadnjim rokom za

10. julij 2000

razpis volitev, t.j. pred 13.9.2000. V nasprotnem primeru volitev
namreč ne bo mogoče izvesti po novem sistemu.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

1) Na$lpv predlpga akta:

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

Predlog zakona o izvedbi referenduma o volilnem sistemu - hitri
postopek.

/

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

5) Ali so zaoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
Slovenščino?

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanaša|o na predloženo gradivo:

/

/

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk?

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti izpolnjene:

Ne.

/
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

/

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

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

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

/

Predlog zakona ni predmet usklajevanja z evropsko zakonodajo.
Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

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

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
MINISTER
Dr. Tone Jerovšek, l.r.

/
c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
/

poročevalec, št. 47
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

PRAVICAH

IN

DOPOLNITVAH

AVTORSKI

IN

SORODNIH

(ZASP-?)

- EPA 1211 - II - hitri postopek
Vlada Republike Slovenije je dne 29. junija 2000 poslala
v obravnavo predlog zakona o spremembah In
dopolnitvah zakona o avtorski In sorodnih pravicah
(ZASP-?) - hitri postopek (EPA 1211-11).
Državni svet RS je dne 31. julija 1997 predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembi zakona o avtorski in sorodnih pravicah
(ZASP-A) skrajšani postopek (EPA 1600), ki ureja enako
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložil Državni svet še nI končan, je predsednik
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona, ki ga je predložila Vlada Republike
Slovenije.

in dopolnitev zakona glede na praktične izkušnje z njegovim
izvajanjem v 5 letih dosedanje veljavnosti.

Vlada Republike Slovenije
Številka: 213-01/2000-1
Ljubljana, 29.06.2000

Ker gre pri večini predlaganih sprememb in dopolnitev ZASP
za usklajevanje slovenske zakonodaje s pravom Evropske
skupnosti, predlagatelj zakona meni, da so izpolnjeni pogoji
po 201. členu Poslovnika DZ za sprejem zakona po hitrem
postopku. Republika Slovenija se je namreč v pogajanjih z
Evropsko skupnostjo zavezala, da bo, kolikor je mogoče hitro
uskladila sedaj veljavni ZASP z novimi Direktivami ES, zlasti
ker pomeni večina predlaganih sprememb in dopolnitev ZASP
učinkovitejše varstvo avtorske in sorodnih pravic v praksi.

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 29. junija 2000
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O AVTORSKI IN SORODNIH PRAVICAH,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.
Glavni razlog za sprejem zakona je uskladitev slovenske
zakonodaje s pravom Evropske skupnosti. Po 68. členu
Evropskega sporazuma (ESP) mora biti od njegove uveljavitve
(t.j. od 1.2.1999) dalje varstvo avtorske in drugih pravic
intelektualne lastnine v Sloveniji na podobni ravni kot tista v
Skupnosti. Ta določba ESP terja hitro uskladitev slovenskega
avtorskega prava z novimi Direktivami ES, ki so bile sprejete
po uveljavitvi zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP),
saj je od uveljavitve ESP poteklo že več kot eno leto. Vrhu tega
je treba ponovno preveriti določbe ZASP in njihovo praktično
izvajanje tudi s tistimi Direktivami, ki so bile vanj vgrajene že
leta 1995. Kot izhaja iz razlogov za sprejem zakona in
obrazložitve k posamičnim členom, je tudi glede te druge
skupine Direktiv treba izvršiti nekaj manj zahtevnih uskladitev.
Končno so potrebne tudi nekatere manj zahtevne spremembe

1
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Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo,
- Erik VRENKO, direktor Urada Republike Slovenije za
intelektualno lastnino,
- Andrej PIANO, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Uradu
Republike Slovenije za intelektualno lastnino,
- Mojca PEČAR, svetovalka direktorja v Uradu Republike
Slovenije za intelektualno lastnino,
- dr. Miha TRAMPUŽ, zunanji strokovnjak, Avtorska agencija
za Slovenijo.
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- 98/84/EC, Direktiva ES o pogojnem dostopu (Direktiva 98/84/
EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20.11.1998 o pravnem
varstvu storitev, ki temeljijo na pogojnem dostopu ali ga obsegajo,
OJ L 320/54 z dne 28.11.1998): ta Direktiva ureja t.i. pogojni
dostop, ki pomeni tehnične ukrepe, pri katerih je dostop do neke
plačljive storitve možen le na podlagi predhodne avtorizacije.
Direktiva ureja vse plačljive storitve, ki temeljijo na pogojnem
dostopu in zato presega področje avtorskega prava; v kolikor pa
opisane plačljive storitve obsegajo tudi avtorska dela in predmete
sorodnih pravic, je treba njene določbe ustrezno upoštevati.
- Pogodba WiPO o avtorski pravici (Uradni list RS, MP, št. 25/99):
prinaša nove materialne avtorske pravice, s katerimi se pravno
urejajo zlasti izzivi informacijske družbe in s katerimi se pospešeno
ukvarja tudi pravo ES. Nekatere je veljavni ZASP že uredil, druge
pa je treba s predlagano novelo vnesti v že obstoječi okvir varstva.
- Pogodba WiPO o izvedbah in lonogramih (Uradni list RS, MP, št.
25/99): prinaša nove definicije in nove sorodne materialne pravice.
Tudi ta materija je aktualna v Evrsopski skupnosti in je v ZASP
delno že urejena, delno pa jo je treba še vnesti v ZASP s predlagano
novelo.

UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona
Sedaj veljavni ZASP je začel veljati 29.4.1995. V času po tem
datumu je bilo več pomembnih dogodkov s področja avtorskega
prava, ki so večinoma povezani z včlanjevanjem Slovenije v
Evropsko unijo: podpisan je bil (1996) in začel je veljati (1999)
Evropski (asociacijski) sporazum med Evropsko skupnostjo (ES)
in njenimi državami članicami ter Slovenijo (v nadaljnjem besedilu:
Evropski sporazum, ESP), ki v svojem 68. členu določa, da mora
biti raven varstva avtorske in drugih pravic intelektualne lastnine
v Sloveniji na podobni ravni kot tista v ES; sprejeti sta bili dve novi
Direktivi ES (1996, 1998); Slovenija je ratificirala dva nova
mednarodna sporazuma, ki se prav tako večinoma nanašata na
pravo ES (1999) .Poleg tega je bil zakon v času 5-letne veljavnosti
preizkušen v praksi in je treba nekatere njegove posamične
določbe dopolniti ali redakcijsko popraviti. Namen novele je torej
dvojen:

Omenjeni mednarodni pravni akti posebej poudarjajo problem
učinkovitega varstva pravic ter s tem povezane ukrepe zoper t.i.
piratstvo, t.j. neupravičeno izkoriščanje avtorskih del in predmetov
sorodnih pravic na komercialni podlagi. Na tem področju v Sloveniji
sicer v zadnjih 5 letih beležimo pomembne uspehe. Tako je npr.
Tržni inšpektorat RS na področju spoštovanja avtorske in sorodnih
pravic opravil številne inšpekcijske preglede uporabnikov (420
pregledov v letu 1995, 15 pregledov v letu 1996, 144 pregledov v
letu 1997, 334 pregledov v letu 1998,108 pregledov v letu 1999);1
Policija je samo v letu 1999 opravila preko 30 hišnih preiskav.
Izdane so že tudi bile obsodilne odločbe sodnikov za prekrške in
kazenskih sodišč zoper kršilce (npr. okrajna sodišča Ljubljana,
Maribor, Postojna, Murska Sobota). Vendar pa se ta kriminaliteta
stalno prilagaja novim tehnološkim dosežkom in dobiva vedno
nove oblike. To je očitno zlasti v digitalnem okolju, ki omogoča
številne nove nedovoljene manipulacije (npr. obid tehnične zaščite,
odstranjevanje elektronskih oznak avtorstva itd). Najbolj se to
odraža v okviru novega medija-interneta, kjer je stopnja kršitev
še vedno visoka (npr. ponudbe nelicenciranih računalniških
programov, prodaja glasbe v MP3 formatu itd.). Glede na vse
navedeno je povečanje učinkovitosti varstva pravic do evropske
ravni dodatni razlog za sprejem zakona.

1. uskladitev zakona s pravom Evropske skupnosti,
2. manj zahtevne ter redakcijske spremembe in dopolnitve
zakona.
Pri prvi točki gre za direktive Evropske skupnosti (ES) in za nove
konvencije Svetovne organizacije za intelektualno lastnino (VVIPO)
v Ženevi. - V okviru ES je bila 11.3.1996 sprejeta Direktiva o
bazah podatkov, poleg tega pa je bilo ugotovljeno, da v ZASP ni
bilo implementiranih nekaj manj pomembnih določb iz Direktive o
trajanju varstva z dne 29.10.1993. Vse navedeno je bilo
zabeleženo ob t.i. screeningu slovenske zakonodaje v postopku
pridruževanja Slovenije k EU in prevzeto v Skupno stališče
Evropske komisije k pridružitvenim pogajanjem. V slednjem je bilo
še posebej poudarjeno vprašanje učinkovitega izvajanja varstva
pravic (ukrepi zoper kršitve). - V okviru VVIPO sta bili 20.12.1996
sprejeti dve novi mednarodni pogodbi, ki urejata vprašanja
avtorskega prava z zvezi z informacijskimi tehnologijami in ju je
Slovenija med tem ratificirala.
Poudarek pri Komisiji ES in tudi v večini navedenih mednarodnih
aktov je usmerjen predvsem v učinkovitejše varstvo avtorske in
sorodnih pravic v praksi, saj so te stalno ogrožene s kršitvami
oz. t.i. piratstvom. Zgoraj omenjeni mednarodni pravni akti so
naslednji:

Pri drugi točki gre za dograditev in redakcijske popravke zakona
glede nekaterih manjših pomanjkljivosti, ki so se pokazale ob
njegovem delovanju v praksi. Ob večinoma dobrih izkušnjah z
ZASP in oceni tujih strokovnjakov, da gre za vzorčni evropski
zakon, vsebinsko v tem trenutku še ni mogoče dati njegove
dokončne praktične ocene. Manjkajo namreč izkušnje iz sodnih
postopkov (v tem času ti postopki še niso dosegli dovolj
preizkusov na drugi in tretji stopnji rednih sodišč in na Ustavnem
sodišču). Prav tako še ni dovolj izkušenj s področja kolektivnega
uveljavljanja avtorskih in sorodnih pravic, saj niso ustanovljene
vse potrebne kolektivne organizacije. Zato imajo tu predlagane
dopolnitve in spremembe pretežno značaj manj zahtevnih
sprememb najbolj očitnih pomanjkljivosti. Novela zakona, ki je
pogojena predvsem z zgoraj navedenimi evropskimi razlogi, je
torej primerna priložnost za njihovo odpravo.

- 93/98 EEC, Direktiva ES o trajanju varstva (Direktiva Sveta
EGS 93/98 EEC z dne 29. 10. 1993 o uskladitvi trajanja varstva
avtorske pravice in določenih sorodnih pravic, OJ L 290/9 z dne
24. 11. 1993): določbe te Direktive, ki ureja varstvene roke
avtorske in sorodnih pravic, so bile že skoraj v celoti prevzete v
veljavni ZASP. Neusklajeno je ostalo le vprašanje varstvenih
rokov glede avdiovizualnih del (pri njih je ZASP prevzel rešitve iz
Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del) in
nekatere redakcijske določbe pri varstvu neobjavljenih del v prosti
uporabi.
- 96/9/EC, Direktiva ES o bazah podatkov (Direktiva 96/9/EC
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11.3.1996 o pravnem
varstvu baz podatkov, OJ L 77/20 z dne 27.3.1996): ta Direktiva,
ki je bila sprejeta skoraj leto dni po uveljavitvi ZASP, ureja varstvo
avtorskih baz podatkov (kar ZASP v precejšnji meri že ima urejeno)
in pa nove kategorije baz, ki niso avtorska dela (t.i. podatkovne
baze), ki jih varuje nova sui generis pravica. Zlasti to drugo
kategorijo je treba v Sloveniji prvič in na novo urediti.

' Gl. Letna poročila o delu Tržnega inšpektorata Republike Slovenije.
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2. Cilji in načela zakona

določa kot temelj za nastanek sorodne pravice založnikov prvo
izdajo takega dela ali njegovo prvo priobčitev javnosti;
- začetek teka varstvenega roka: Direktiva določa kot relevanten
dogodek obe okoliščini iz prejšnje alineje.

S predlagano novelo se ZASP usklajuje s direktivama ES in
pogodbama WIPO, obenem pa naj bi se z odpravo nekaterih
redakcijskih pomanjkljivosti dosegla njegova večja učinkovitost
pri varstvu avtorske in sorodnih pravic. Konkretno gre predvsem
za naslednje cilje:

96/9/EC, Direktiva ES o bazah podatkov (11.3.1996)
- definicija baze podatkov: Direktiva daje definicijo za obe vrsti
baz podatkov (avtorske in neavtorske);
- avtorske baze podatkov: Direktiva ureja vsa relevantna
vprašanja, kot npr. predmet varstva, avtorstvo, avtorske pravice,
omejitve itd.;
- neavtorske podatkovne baze: Direktiva ureja vsa relevantna
vprašanja, kot npr. predmet varstva, posebne pravice, pravice
uporabnika, omejitve, trajanje varstva 15 let itd.

- v skladu z Direktivo ES o trajanju preurediti avtorstvo
avdiovizualnih del in določiti začetek teka varstvene dobe teh del;
- v skladu z Direktivo ES o bazah podatkov dopolniti varstvo s t.i.
neavtorskimi podatkovnimi bazami oz. varstvo naložb v take baze;
- v skladu s Pogodbama WIPO uvesti novo materialno pravico
dajanja na voljo javnosti, s čimer se imetnikom pravic dajejo
pooblastila za ravnanje z njihovimi avtorskimi deli oz. predmeti
drugih pravic v elektronskih omrežjih;
- v skladu s Pogodbo WIPO o izvedbah in fonogramih dodatno
urediti nekatera druga vprašanja v zvezi z njimi (definicije, trajanje
varstva itd.);
- doseči večjo učinkovitost zakona;
- doseči pogoje za učinkovitejši pregon piratstva avtorske in
sorodnih pravic, zlasti tistega v elektronskih omrežjih.

98/84/EC, Direktiva ES o pogojnem dostopu
- definicija nezakonitih naprav: oprema ali računalniški program,
ki je narejen ali prilagojen za dostop do plačljive storitve brez
avtorizacije dobavitelja storitev;
- naštevanje inkriminiranih dejanj: proizvodnja, uvoz, distribuiranje,
prodaja, dajanje v najem itd. naprav, ki omogočajo dostop do
zaščitene storitve brez avtorizacije.

Zakon temelji na splošno sprejetih načelih, ki veljajo v slovenskem
in mednarodnem avtorskem pravu, med katere spadajo zlasti
naslednja:

V okviru Evropske unije je v pripravi še nekaj pravnih aktov s
področja avtorskega prava, med katerimi sta najpomembnejša:
popravljen predlog Direktive o harmonizaciji določenih vidikov
avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (OJ C 180/6 z
dne 25.6.99) in predlog Direktive o pravici ponovne prodaje v
korist avtorja izvirnika umetniškega dela (OJ C 178/16 z dne
21.6.96). Ker oba akta še nista sprejeta in zaključka razprav v
EU ni mogoče napovedati, v zakonu nista mogla biti formalno
upoštevana. Z vsebinskih vidikov pa so bili spremljani strokovni
trendi, ki jih nakazujeta oba predloga Direktiv in ki jih bo treba
implementirati v slovensko pravo z eno od bodočih novel ZASP
po njunem dokončnem sprejemu v EU.

- visoka raven varstva avtorske in sorodnih pravic: to načelo je v
interesu vseh vpletenih, tako avtorjev (ki bodo z zagotovljenimi
pravicami in honorarji lažje in bolje ustvarjali), uporabnikov kot
npr. založnikov, producentov, RTV organizacij (ki bodo z
zagotovljenimi pravicami deležni večjih dohodkov) in uživalcev
avtorskih del (ki bodo z zagotovljenimi pravicami deležni boljše in
večje ponudbe avtorskih del);
- avtorska pravica je naravna in človekova pravica: avtorska
pravica izvira, nastane in je utemeljena s kreacijo po sami naravi
stvari. Utemeljena je z naravnim pravom in kot taka ustavno
deklarirana med človekovimi pravicami in temeljnimi svoboščinami
(60. člen Ustave RS, drugi odstavek 27. člena Splošne deklaracije
človekovih pravic), zato mora biti deležna posebne pozornosti
družbe;
- načelo plačila za uporabo dela: avtorju v pravilu pripada plačilo
vedno takrat, kadar nekdo delo uporablja, tudi če ta uporaba ne
prinaša gospodarske koristi. Izjeme od tega načela morajo biti
določene v zakonu. S tem se avtorju zagotavlja dohodek, če se
njegovo delo uporablja. Avtorska pravica prispeva k zavarovanju
eksistence avtorja in je tako pomembno sredstvo socialne varnosti
avtorjev;
- načelo učinkovitega varstva pravic: državni organi (tržna
inšpekcija, sodnik za prekrške, policija, sodišča itd.) morajo imeti
pravni okvir, ki bo ob vseh kavtelah pravne države omogočal
hitro in učinkovito ukrepanje zoper kršilce pravic;
- načelo mednarodnega varstva pravic: zakon mora zagotavljati
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti, ki jih je prevzela Slovenija
na tem področju, zlasti v okviru Evropskega sporazuma.

4.

Za izvrševanje zakona ne bo potrebno zagotoviti sredstev iz
državnega proračuna.

BESEDILO ZAKONA
1. člen
V 2. točki 1. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni
list RS, št. 21/95) se beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo
»založnikov« pa se doda besedilo »in izdelovalcev podatkovnih
baz.«
2. člen

3. Prikaz ureditev v evropskih direktivah

V 8. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

93/98 EEC, Direktiva ES o trajanju varstva (29.19.1993)
■ avtorstvo avdiovizualnih del: Direktiva določa 4 filmske soavtorje,
In sicer glavnega režiserja, pisca scenarija, avtorja dialogov ter
skladatelja filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za uporabo v
filmu;
• začetek teka varstvenega roka: Direktiva določa kot relevanten
dogodek smrt zadnjega od soavtorjev avdiovizualnega dela;
■ podlaga za varstvo neobjavljenih del v prosti uporabi: Direktiva

10. julij 2000

Ocena proračunskih sredstev, potrebnih za
izvrševanje zakona

»(3) Baze podatkov iz prvega odstavka tega člena so zbirke
neodvisnih del, podatkov ali drugega gradiva v kakršnikoli obliki,
ki je sistematično ali metodično urejeno in posamično dostopno z
elektronskimi ali drugimi sredstvi. Varstvo po tem členu ne velja
za računalniške programe, uporabljene za izdelavo ali delovanje
elektronskih baz podatkov.«
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8. člen

3. člen

Za 53. členom se doda nov 53.a člen, ki se glasi:

V prvem odstavku 21. člena se pred piko doda naslednje besedilo:
»in primerkov svojega dela.«

»Baze podatkov
53.a člen

4. člen

(1) Upravičeni uporabnik objavljene baze podatkov ali njenega
primerka lahko prosto reproducira ali predela to bazo, če je to
potrebno zaradi dostopa do njene vsebine in običajne uporabe te
vsebine. Kadar je uporabnik upravičen samo do dela baze
podatkov, velja določba tega člena le za ta del.
(2) Pogodbena določila, ki so v nasprotju s tem členom, so nična.«

22. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Materialne avtorske pravice
22. člen
(1) Uporaba dela v telesni obliki obsega zlasti pravico
reproduciranja (23. člen).
(2) Uporaba dela v netelesni obliki (priobčitev javnosti) obsega
zlasti naslednje pravice:
1. pravico javnega izvajanja (26. člen);
2. pravico javnega prenašanja (27. člen);
3. pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (28.
člen);
4. pravico javnega prikazovanja (29. člen);
5. pravico radiodifuznega oddajanja (30. člen);
6. pravico radiodifuzne retransmisije (31. člen);
7. pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. člen);
8. pravico dajanja na voljo javnosti (32.a člen).
(3) Uporaba dela v spremenjeni obliki obsega zlasti naslednje
pravice:
1. pravico predelave (33. člen);
2. pravico avdiovizualne priredbe (104. člen).
(4) Uporaba primerkov avtorskega dela obsega naslednji pravici:
1. pravico distribuiranja (24. člen);
2. pravico dajanja v najem (25. člen)"

9. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
» Kolektivna dela
62. člen
Avtorska pravica na kolektivnih delih traja 70 let po zakoniti objavi
dela.«
10. člen
105. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Soavtorji avdiovizualnega dela
105. člen
»(1) Za soavtorje audiovizualnoga dela veljajo:
1. avtor priredbe,
2. pisec scenarija,
3. avtor dialogov,
4. direktor fotografije,
5. glavni režiser,
6. skladatelj filmske glasbe, ki je posebej ustvarjena za uporabo v
tem delu.
(2) Pri avdiovizualnem delu, pri katerem je animacija bistven element, velja za soavtorja takega dela tudi glavni animator.«

5. člen
Prvi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pravica reproduciranja je izključna pravica, da se delo fiksira
na materialnem nosilcu ali drugem primerku, in sicer neposredno
ali posredno, začasno ali trajno, delno ali v celoti ter s kakršnimkoli
sredstvom ali v katerikoli obliki.«
6. člen

11. člen

Za 32. členom se doda nov 32.a člen, ki se glasi:

Na koncu 5. točke 121. člena se pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 6. točka, ki se glasi:

»Pravica dajanja na voljo javnosti
32.a člen

»6. dajanja na voljo javnosti posnetkov svoje izvedbe.«

Pravica dajanja na voljo javnosti je izključna pravica, da se po žici
ali brezžično, delo naredi dostopno javnosti na način, ki omogoča
posameznikom dostop do njega s kraja in v času, ki ju sami
izberejo ali da se delo pošlje posamezniku na podlagi ponudbe, ki
je namenjena javnosti.«

12. člen
Besedilo 128. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Proizvajalec fonogramov je fizična ali pravna oseba, ki
prevzame pobudo in odgovornost za prvi posnetek zvokov neke
izvedbe ali drugih zvokov, ali nadomestkov zvokov.
(2) Fonogram pomeni posnetek zvokov neke izvedbe ali drugih
zvokov, ali nadomestka zvokov, razen če gre za posnetek, ki je
vključen v avdiovizualno delo.
(3) Posnetek pomeni fiksiranje zvokov ali njihovih nadomestkov
na nosilec, s katerega se ti lahko zaznajo, reproduclrajo ali
priobčujejo s pomočjo naprave.«

7. člen
Četrti odstavek 37. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) S fotokopiranjem po tem členu so izenačene druge tehnike
reproduciranja, z napravami za tonsko in vizualno snemanje so
izenačene druge naprave, ki omogočajo isti učinek.«
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13. člen

urejeno in posamično dostopno z elektronskimi ali drugimi sredstvi,
pri čemer pridobitev, preveritev ali predstavitev njene vsebine
zahteva kakovostno ali količinsko znatno naložbo.

Na koncu 4. točke 129. člena se pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 5. točka, ki se glasi:

(2) Varstvo podatkovne baze ali njene vsebine po tem oddelku je
neodvisno od njunega varstva z avtorsko pravico ali drugimi
pravicami. Z uvrstitvijo gradiva v podatkovno bazo in z njegovo
uporabo ne smejo biti prizadete pravice na tem gradivu.

»5. dajanja na voljo javnosti svojih fonogramov.«
14. člen
V 130. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

Predmet varstva
141.b člen

»(3) Za namen tega člena se fonogrami, ki so bili dani na voljo
javnosti na način, ki omogoča posameznikom dostop do njih s
kraja in v času, ki ju sami izberejo, štejejo kot tonogrami, ki so bili
izdani v komercialne namene.«

(1) Predmet varstva po tem oddelku obsega:
1. celotno vsebino podatkovne baze,
2. vsak kakovostno ali količinsko znatni del vsebine podatkovne
baze,
3. kakovostno ali količinsko neznatne dele vsebine podatkovne
baze, kadar se ti uporabljajo ponovljeno in sistematično, pa je to
v nasprotju z običajno uporabo te podatkovne baze ali v nerazumni
meri prizadane zakonite interese njenega izdelovalca.
(2) Varstvo po ten: oddelku ne velja za računalniške programe,
uporabljene za izdelavo ali delovanje elektronskih podatkovnih
baz.

15. člen
132. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Trajanje pravic
132. člen
Pravice proizvajalca fonogramov trajajo 50 let, odkar je bil
posnetek narejen. Če je bil fonogram v tem času zakonito izdan,
trajajo pravice 50 let od take prve izdaje. V primeru, da ni bilo take
izdaje, pa je bil fonogram v tem času zakonito priobčen javnosti,
trajajo pravice 50 let od take prve priobčitve javnosti.«

Pravice izdelovalca podatkovnih baz
141 .c člen
Izdelovalec podatkovnih baz ima izključno pravico:
1. reproduciranja svoje podatkovne baze;
2. distribuiranja primerkov svoje podatkovne baze;
3. dajanja v najem primerkov svoje podatkovne baze;
4. dajanja na voljo javnosti svoje podatkovne baze;
5. drugih oblik priobčitve javnosti svoje podatkovne baze.

16. člen
Na koncu 4. točke 134. člena se pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 5. točka, ki se glasi:
"5. dajanja na voljo javnosti svojih videogramov.«

Pravice in obveznosti upravičenih uporabnikov
141.d člen

17. člen

(1) Upravičeni uporabnik objavljene podatkovne baze ali njenega
primerka lahko prosto uporablja kakovostno ali količinsko
neznatne dele njene vsebine za kakršenkoli namen. Kadar je
uporabnik upravičen samo do dela podatkovne baze, velja
določba tega člena le za ta del.
(2) Upravičeni uporabnik objavljene podatkovne baze ali njenega
primerka ne sme izvrševati dejanj, ki so v nasprotju z običajno
uporabo te podatkovne baze ali ki v nerazumni meri prizadanejo
zakonite interese njenega izdelovalca.
(3) Upravičeni uporabnik objavljene podatkovne baze ali njenega
primerka ne sme prizadeti avtorske ali sorodnih pravic na delih ali
predmetih, ki so vsebovani v tej bazi.
(4) Pogodbena določila, ki so v nasprotju s tem členom, so nična.

Na koncu 5. točke 137. člena se pika nadomesti s podpičjem in
doda nova 6. točka, ki se glasi:
"6. dajanja na voljo javnosti posnetkov svojih oddaj.«
18. člen
V prvem odstavku 140. člena se za besedama »zakonito izda«
dodajo besede »ali priobči javnosti«.
V drugem odstavku se za besedama »zakonite izdaje« dodajo
besede »ali priobčitve javnosti«.

Delovno razmerje in podjemniška pogodba
141.e člen

19. člen

Kadar podatkovno bazo izdela delojemalec pri izpolnjevanju svojih
obveznosti ali po navodilih delodajalca, ali jo izdela prevzemnik
po podjemniški pogodbi, se šteje, da so izključne pravice na tej
podatkovni bazi izključno in neomejeno prenesene na delodajalca
ali naročnika, če ni s pogodbo drugače določeno.

Za
141. členom se doda nov 6. oddelek z novimi 141.a do 141 .f
S|
eni, ki se glasijo:
»6. oddelek
PRAVICE IZDELOVALCEV PODATKOVNIH BAZ

Trajanje pravic
141 .f člen

Podatkovne baze
141 .a člen

(1) Pravice izdelovalca podatkovnih baz trajajo 15 let, odkar je
bila baza izdelana. Če je bila podatkovna baza v tem času zakonito
objavljena, trajajo pravice 15 let od take prve objave.

(1) Podatkovna baza je zbirka neodvisnih del, podatkov ali
đr
ugega gradiva v kakršnikoli obliki, ki je sistematično ali metodično
1
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(2) Tehnični ukrepi iz prejšnjega odstavka pomenijo vsako
tehnologijo, računalniški program ali drug ukrep, ki so načrtovani,
da ob običajnem obratovanju preprečijo ali ovirajo kršitev pravic
iz tega zakona. Ti ukrepi se štejejo za dejanske, kadar je dostop
do avtorskega dela oziroma predmeta sorodnih pravic ali njegova
uporaba nadzorovana z zaščitnim postopkom, ki dosega namen
zaščite na učinkovit in zanesljiv način ter s soglasjem imetnikov
pravic.
(3) Protizaščitno dejanje iz prvega odstavka tega člena je vsaka
izognitev dejanskim tehničnim ukrepom. Poleg tega pomeni tudi
proizvodnjo, uvoz zaradi distribuiranja, distribuiranje, prodajo,
dajanje v najem, oglaševanje za prodajo ali najem, ali posest za
komercialne namene tehnologije, naprave ali računalniškega
programa ali nedovoljeno izvajanje storitev, ki
1. se oglašujejo ali tržijo za namen izognitve dejanskim tehničnim
ukrepom, ali
2. imajo znatni komercialni pomen ali rabo samo z vidika izognitve
dejanskim tehničnim ukrepom, ali
3. so načrtovani, proizvedeni, prirejeni ali izvajani prvenstveno
zaradi izognitve dejanskim tehničnim ukrepom.
(4) Ta člen se smiselno uporablja tudi za tehnologije, naprave ali
računalniške programe, s katerimi se odstranijo ali spremenijo
elektronski podatki za upravljanje pravic (166. člen).«

(2) Vsaka kakovostno ali količinsko znatna sprememba vsebine
podatkovne baze, ki ima za posledico kakovostno ali količinsko
znatno novo naložbo, povzroči za tako nastalo podatkovno bazo
tek novega varstvenega roka. Znatna sprememba vsebine
vključuje tudi nabiranje postopnih dopolnitev, izbrisov ali
sprememb baze.«
20. člen
V prvem odstavku 147. člena se v uvodnem stavku za besedami
»avtorskih del in« doda beseda »zlasti«.
V 4. točki prvega odstavka se na koncu stavka dodajo besede
»ter njihovega fotokopiranja preko obsega iz 50. člena tega
zakona«.
21. člen
V drugem odstavku 151. člena se številka »148« nadomesti s
številko »147«.
Tretji in četrti odstavek se nadomestita z novim tretjim odstavkom,
ki se glasi:
»(3) Urad izda dovoljenje z odločbo. Dokončna odločba se objavi
v uradnem glasilu Republike Slovenije.«

25. člen
184. člen se spremeni tako, da se glasi:

22. člen
V četrtem odstavku 163. člena se za besedami »K spremembam
statutov« dodajo besede »in splošnih tarif«.

»184. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
1. brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice v primerih,
ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira,
da v najem, javno izvede, javno prenese, javno predvaja, javno
prikaže, radiodifuzno oddaja, radiodifuzno retransmitira,
sekundarno radiodifuzno oddaja, da na voljo javnosti, predela ali
avdiovizualno priredi delo oziroma primerek dela ali ga kako
drugače uporabi (21. in 22. člen);
2. poseduje primerek računalniškega programa za gospodarske
namene, za katerega se zaveda ali bi se moral in mogel zavedati,
da je nedovoljen primerek (2. točka 116. člena);
3. brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak
prenos potreben po tem zakonu, snema živo izvedbo, reproducira,
distribuira, da v najem ali da na voljo javnosti posnetek izvedbe
oziroma fonogram oziroma videogram z izvedbo ali kako drugače
uporabi izvedbo (121. člen);
4. brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak
prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira, da v
najem ali da na voljo javnosti fonogram oziroma videogram ali ga
kako drugače uporabi (129. in 134. člen);
5. brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak
prenos potreben po tem zakonu, radiodifuzno retransmitira,
snema, reproducira, distribuira ali da na voljo javnosti oddajo
oziroma posnetek oddaje ali jo kako drugače uporabi (137. člen);
6. brez prenosa ustrezne izključne pravice v primerih, ko je tak
prenos potreben po tem zakonu, reproducira, distribuira, da v
najem, da na voljo javnosti podatkovno bazo oziroma njen
primerek ali jo kako drugače uporabi (141 .c člen);
7. odstrani ali spremeni elektronski podatek za upravljanje pravic
(1. točka prvega odstavka 166. člena);
8. reproducira, distribuira, uvozi zaradi distribuiranja, da v najert1
ali priobči javnosti avtorsko delo ali predmet sorodnih pravic
oziroma njihov primerek, glede katerega je bil elektronski podatek
za upravljanje pravic nedovoljeno odstranjen ali spremenjen (2točka prvega odstavka 166. člena);
9. se izogne dejanskim tehničnim ukrepom ali ki proizvede, uvoz1
zaradi distribuiranja, distribuira, proda, da v najem, oglašuje za

23. člen
166. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Varstvo podatkov za upravljanje pravic
166. člen
(1) Šteje se, da je neka oseba kršila izključne pravice po tem
zakonu, kadar nedovoljeno stori katero od naslednjih dejanj, s
katerimi povzroči, omogoči, olajša ali prikrije kršitev pravic iz
tega zakona:
1. odstranitev ali sprememba kateregakoli elektronskega podatka
za upravljanje pravic;
2. reproduciranje, distribuiranje, uvoz zaradi distribuiranja, dajanje
v najem ali priobčitev javnosti avtorskega dela ali predmeta
sorodnih pravic, glede katerega je bil elektronski podatek za
upravljanje pravic nedovoljeno odstranjen ali spremenjen.
(2) Podatki za upravljanje pravic iz prejšnjega odstavka pomenijo
podatke, ki jih navedejo imetniki pravic o identifikaciji predmeta
pravic, avtorju, imetniku pravic, pogojih uporabe ter njim ustrezne
številke ali kode, če so navedeni na primerku avtorskega dela
oziroma predmeta sorodnih pravic ali se pojavljajo v zvezi z
njegovo priobčitvijo javnosti.«
24. člen
Za 166. členom se doda nov 166.a člen, ki se glasi:
» Varstvo tehničnih ukrepov
166.a člen
(1) Šteje se, da je neka oseba kršila izključne pravice po tem
zakonu, kadar stori kakšno protizaščitno dejanje zato, da se
izogne dejanskim tehničnim ukrepom, ki se uporabljajo kot zaščita
pravic iz tega zakona.
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opravlja tržna inšpekcija. Te zadeve se obravnavajo kot nujne.«

prodajo ali najem, poseduje za gospodarske namene tehnologijo,
napravo ali računalniški program, ali izvede storitev ali stori kakšno
drugo protizaščitno dejanje z namenom, da se neupravičeno
izogne dejanskim tehničnim ukrepom, ki se uporabljajo kot zaščita
pravic iz tega zakona (prvi, drugi in tretji odstavek 166.a člena);
10. proizvede, uvozi zaradi distribuiranja, distribuira, proda, da v
najem, oglašuje za prodajo ali najem, poseduje za gospodarske
namene tehnologijo, napravo ali računalniški program za
odstranitev ali spremembo elektronskega podatka za upravljanje
pravic (četrti odstavek 166.a člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Predmeti, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa
so nastali s prekrškom, se vzamejo."

27. člen
V 189. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Pravice, ki se po tem zakonu uveljavljajo samo kolektivno,
se lahko uveljavljajo individualno, dokler urad ne izda dovoljenja
za njihovo kolektivno uveljavljanje ali dokler ni sklenjena ustrezna
kolektivna avtorska pogodba.«
28. člen
V 193. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ta zakon velja za podatkovne baze kot predmete sorodne
pravice, ki so bile izdelane po 1. januarju 1983.«

26. člen
29. člen

Prvi odstavek 186. člena se spremeni tako, da se glasi:

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

»(1) Nadzor nad izvajanjem določb iz 1. do 10. točke prvega
odstavka 184. člena in 1. do 3. točke prvega odstavka 185. člena

OBRAZLOŽITEV

K 1. členu:
Pri prevzemu določil Direktive ES o bazah podatkov je treba že v
uvodnem členu zakona napovedati ureditev te materije. Tako je k
sorodnim pravicam, ki jih že dozdaj ureja zakon, dodana navedba
sorodnih pravic izdelovalcev podatkovnih baz, ki so nato
podrobneje urejene v novih členih 141.a - 141.1.

in gradiva: vendar slednja niso medsebojno neodvisna, pa tudi
njih posamična dostopnost je omejena. Evropska definicija v tem
členu je skupna obema zgoraj opisanima vrstama baz, ki pa
morata vsaka zase izpolnjevati še dodatne pogoje: avtorske baze
pogoj individualne duhovne stvaritve po prvem odstavku 8. člena
. dosedanjega zakona, podatkovne baze pa pogoj znatne naložbe
po novem 141. a členu. Ureditev obeh se nanaša tako na klasične
kot tudi na elektronske baze podatkov. Pri slednjih Direktiva in
predlog zakona iz te vrste varstva izključujeta računalniške
programe, ker za njih velja poseben režim varstva po Direktivi
ES o pravnem varstvu računalniških programov iz leta 1991 (OJ
L 122/42zdne 17.5.1991), ki je že bila prevzeta v člene 111-117
veljavnega ZASP.

K 2. in 8. členu:
Direktiva ES o bazah podatkov ureja dve vrsti podatkovnih baz:
a) baze, ki so zaradi izbora ali razporeditve gradiva individualne
duhovne stvaritve, torej avtorska dela in se zato varujejo z
avtorsko pravico, ter b) baze, ki niso avtorska dela, pomenijo pa
znatno investicijo njihovega izdelovalca in se varujejo s posebno
(sui generis) pravico. Sedanja slovenska ureditev prvo vrsto že
varuje in zanjo izrecno uporablja izraz »baze podatkov«, vendar
za razliko od Direktive nima njene definicije, nima določbe o
izključitvi računalniških programov iz te vrste varstva in nima
določbe o omejtvah. Ta vprašanja novi zakon rešuje v členih 2
(novi 8/3) in 8 (novi 53. a). Druga vrsta baz, ki jo novi zakon zaradi
boljšega razlikovanja imenuje »podatkovna baza«, bo urejena v
novih 141.a-141.1 členih zakona.

8. člen dopolnitev je povzet neposredno po Direktivi ES o bazah
podatkov. Tako bo novi 53.a člen zakona določil minimalne pravice
upravičenega uporabnika avtorske baze podatkov, ki jih tudi
imetnik baze ne more pogodbeno izključiti (ničnostna sankcija).
K 3. in 4. členu:
Gre za redakcijske popravke zakona, s katerimi bo dosežena
njegova večja jasnost in sistematičnost. Uporaba oz. izkoriščanje
avtorskega dela (in z njim povezane avtorske pravice) se v
avtorskem pravu nanaša predvsem na delo kot imaterialno
dobrino. Avtorskopravno urejanje uporabe kopij (primerkov) dela
kot utelešenj te imaterialne dobrine je izjema, ki se je v
mednarodnem avtorskem pravu pojavila šele v zadnjem času ter
predvsem v obliki pravice distribuiranja in dajanja v najem.

Sama definicija baz podatkov je pomembna predvsem zaradi
določbe, da so posamezni elementi baze podatkov medsebojno
neodvisni ter posamično (vsak zase) dostopni, kar je bistvo za
zbirkovno naravo teh del in jih ločuje od drugih avtorskih del, ki
niso zbirke. Iz tega razloga npr. ne bo mogoče obravnavati filmskih
dol kot baz podatkov, čeprav tudi njih sestavljajo različni elementi
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Spremembe v 3. in 4. členu novele poleg jasnejšega besedila zato
omenjajo zlasti primerke del ter njihovo uporabo sistematizirajo v
posebno podskupino materialnih pravic (novi četrti odstavek).
Med netelesnimi oblikami uporabe (novi drugi odstavek) pa je
prvič omenjena tudi nova pravica dajanja na voljo javnosti (gl. 6.
člen).

digitalnih omrežjih tako, da bodo dostopni javnosti (na strežnikih
ali z neposrednim transmitiranjem) in jih bo lahko vsakdo naložil
na svoje nosilce. Definicija iz novega 32.a člena velja po 2.
odstavku 4. člena veljavnega zakona za vse imetnike pravic,
sama pravica pa je nato s 11., 13., 16., 17. in 19. členom novele
dosledno ustanovljena pri avtorjih in vseh kategorijah sorodnih
pravic, ki jih ureja dosedanji zakon in ta novela.

K 5. členu:
Možnost digitalizacije avtorskih del in predmetov sorodnih pravic
ter temu ustrezna manipuolativnost z njimi terja bolj natančno
definicijo pravice distribuiranja. Nova legalna definicija je usklajena
z Direktivo ES o bazah podatkov in Pogodbama VVIPO. V bistvu
se ujema z dosedanjo iz veljavnega ZASP, samo da bolj natančno
opredeljuje posamezne oblike in variante reproduciranja.

K 7. členu:
Gre za redakcijsko dopolnitev 37. člena veljavnega ZASP (točneje
njegovega četrtega odstavka), ki ureja t.i. nadomestilo za privatno
reproduciranje. Ta odstavek je bil že prvotno namenjen interpretaciji
pojmov iz 37. člena. Vendar pa je dosedanja ureditev razlagala
samo oba pojma fotokopiranja iz 1. in 2. točke tretjega odstavka,
medtem ko je podobna razlagalna norma manjkala glede naprav
iz drugega odstavka 37. člena. Z novelo je ta pomanjkljivost
odpravljena in tudi prilagojena razvoju novih tehnologij na tem
področju.

K 6., 11., 13., 16., 17. in 19. členu:
S temi členi se v slovensko avtorsko pravo uvaja nova materialna
avtorska in sorodna pravica »dajanja na voljo javnosti«, ki je bila
najprej uvedena z Direktivo ES o bazah podatkov, na globalni
mednarodni ravni pa nato sprejeta s Pogodbama VVIPO. V še
širšem okviru jo bo implementirala tudi Evropska unija s svojo
Direktivo o informacijski družbi, ki je v fazi sprejemanja (zadnji
predlog objavljen v OJ C 180/6 z dne 25.6.1999).

K 9. členu:
Ta člen spreminja način štetja rokov trajanja avtorskih pravic na
avdiovizualnih delih. Po dosedanji ureditvi, ki je temeljila na Bernski
konvenciji za varstvo književnih in umetniških del, so ti roki začeli
teči z dnem zakonite objave avdiovizualnega dela. Po novi ureditvi,
ki temelji na Direktivi ES o trajanju varstva, začnejo ti roki teči od
smrti zadnjega od soavtorjev avdiovizualnega dela. Dejansko to
pomeni podaljšanje varstva za to kategorijo avtorskih del, razlog
za njegovo uvedbo pa je acquis communautaire, s katerim mora
biti Slovenija po 68. členu Evropskega (asociacijskega) sporazuma
na podobni varstveni ravni. - Zakonodajnotehnično je prehod
načina štetja rokov na novo začetno točko (smrt zadnjega od
soavtorjev) izvršen na ta način, da so v dosedanjem 62. členu
črtane navedbe o avdiovizualnih delih. S tem velja tudi za ta dela
splošen način štetja, ki velja za soavtorje po 60. členu sedanjega
zakona in ki ga zahteva tudi omenjena Direktiva.

Pravica dajanja na voljo javnosti je najpomembnejši avtorskopravni
institut informacijske družbe: z njo dobivajo avtor, imetniki avtorskih
pravic ter imetniki sorodnih pravic ingerence na področju digitalnih
omrežij, zlasti interneta. Slednji pomeni za avtorsko pravo tako
veliko spremembo, kot jo je svojčas pomenila iznajdba radiodifuzije.
Razvoj informacijskih tehnologij in razmah uporabe svetovnega
medmrežja je v polni meri zajel tudi avtorska dela in predmete
sorodnih pravic. Ta se, pretvorjena v digitalno obliko, na veliko
nalagajo, hranijo, ponujajo, transportirajo, prevzemajo in drugače
manipulirajo v elektronskih omrežjih. Zlasti njihova ponudba
(prodaja) na različnih strežnikih v omrežjih prevzema pomemben
delež njihove klasične prodaje v obliki primerkov; napoved je, da
bo ta delež še znatno naraščal. Enako velja za samo uporabo.
Glavna značilnost tovrstne uporabe avtorskih del in predmetov
sorodnih pravic je interaktivnost, ki jo omogoča mrežni, on- line
dostop: možna je s kateregakoli kraja na svetu in ob kateremkoli
času, uporabnik ju sam izbere. Za nekatere kategorije avtorskih
del (npr. določene vrste računalniških programov) je mrežna online uporaba postala glavna oblika eksploatacije, saj npr. nekega
aplikacijskega programa ni treba nabaviti v obliki fizične kopije ali
shranitve na trdem disku računalnika, temveč se ga po potrebi in
za čas rabe sname z ustreznega strežnika v omrežju. Drugi
primeri take uporabe so ponudbe zabavne in druge glasbe v MP3
formatu, ponudba avdiovizualnih del (video-on-demand) itd. - Ob
olajšanju dostopa do kulturnih dobrin, globalizaciji njihove ponudbe
in povpraševanja in vseh drugih prednostih tega razvoja se za
avtorje in imetnike sorodnih pravic seveda postavlja vprašanje
varstva njihovih pravic. Odprtost in lahka dostopnost interneta
daje namreč praktično neomejene možnosti najrazličnejše
ponudbe vseh vrst avtorskih del in predmetov sorodnih pravic.
Zato je danes piratstvo na internetu eden največji problemov
varstva pravic intelektualne lastnine.

K 10. členu:
Ta člen prinaša tri manjše spremembe pri avtorjih avdiovizualnih
del, ki so potrebne zlasti zaradi uskladitve zakona z Direktivo ES
o trajanju varstva. Prva sprememba se nanaša na avtorja dialogov,
ki ga naše dosedanje avtorsko pravo ni poznalo kot soavtorja
avdiovizualnega dela, medtem ko ga Direktiva ES izrecno omenja.
Druga sprememba obravnava skladatelja filmske glasbe kot
soavtorja in ga definira v skladu z Direktivo, t.j. da je glasba
ustvarjena posebej za avdiovizualno delo (dosedanji dodatni kriterij
- da je glasba bistveni element filma - je opuščen). Tretja
sprememba je terminološka in se izvaja iz prakse: namesto
dosedanjega izraza »glavni snemalec« se uvaja izraz »direktor
fotografije«, ki prevladuje v praksi.
K 12. členu:
Ta člen prinaša tri nove definicije s področja fonogramske industrije
in z njo povezanimi sorodnimi pravicami. Vse tri so v celoti povzete
po Pogodbi VVIPO o izvedbah in fonogramih, ki jo je Slovenija že
ratificirala (Uradni list RS MP 25/99). - Definicija proizvajalca
fonogramov kaže predvsem na njegov inicijalni, organizacijski in
finančni podjem pri produkciji fonograma, kar je tudi temelj za to,
da se mu sploh prizna posebna (sorodna) pravica na fonogramu.
- Definicijo samega fonograma je Pogodba VVIPO izpeljala U
prvotne defininicije v Rimski pogodbi o varstvu izvajalcev,
proizvajalcev fonogramov in RTV organizacij (Uradni list RS MP
8/96), s tem da ji je dodala navedbo o nadomestkih zvokov. Nova
in koristna je tudi izključitev filmskih zvočnih posnetkov, s čimer
se odpravljajo določene nejasnosti iz dosedanje prakse. - Definicija
posnetka je bila s Pogodbo VVIPO prvič uvedena. Vse tri definicije
govorijo tudi o nadomestkih zvokov; gre za pojav, ki ga omogočajo
digitalne tehnike, s pomočjo katerih se generirajo novi zvoki.

Pravica dajanja na voljo javnosti kot nova ekskluzivna materialna
avtorska in sorodna pravica je odziv mednarodne skupnosti na
te pojave. V predlogu zakona je njena definicija povzeta po besedilih
obeh Pogodb VVIPO, Direktive ES o bazah podatkov in Direktive
ES o informacijski družbi (prvi del novega 32.a člena). V drugem
delu novega besedila pa zakon ureja še novejše oblike ponudbe
del v intemetu, pri katerih dobavitelj na podlagi svoje javne ponudbe
po internetu pošilja (transmitira) dela ali predmete sorodnih pravic
individualnim naslovnikom. ■ Na podlagi novega 32.a člena zakona
bodo odslej avtorji oz. imetniki sorodnih pravic odločali o tem, ali
se bo njegovo delo oz. njihovi predmeti sorodnih pravic ponujali v
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njenih znatnih delov, pa tudi neznatnih delov, če bi se ti črpali
ponovljeno in sistematično. S tem ima izdelovalec izključno pravico
na vseh vitalnih delih in lahko s to pravico razpolaga oz. jo trži, kar
je namen celotne ureditve: stimulirati naložbe v podatkovne baze
in razvijati to vrsto storitev. - Podobno kot pri avtorskih bazah je
tudi v tem oddelku določeno, da so računalniški programi izvzeti
iz tovrstnega varstva, saj za njih velja poseben režim varstva po
Direktivi ES o pravnem varstvu računalniških programov iz leta
1991 (OJ L 122/42 z dne 17.5.1991) oz. po členih 111-117
veljavnega ZASP.

K 14. členu:
S tem členom se dosedanji zakon usklajuje z novo Pogodbo
VVIPO o izvedbah in fonogramih (Uradni list RS MP 25/99). Gre
za razširitev definicije »fonog ram, ki je bil izdan za komercialne
namene« tudi na fonograme, ki so bili dani na voljo javnosti v
okviru pravice po novem 32.a členu. To pomeni, da bodo zapadli
plačilu nadomestila za radiodifuzno oddajanje ali za drugo javno
priobčitev tudi tisti fonogrami, ki se bodo radiodifuzno oddajali ali
drugače javno priobčili iz interaktivnega vira.
K15. členu:
S tem členom se dosedanji zakon usklajuje z novo Pogodbo
VVIPO o izvedbah in fonogramih (Uradni list RS MP 25/99) in
Direktivo ES o informacijski družbi. Ta mednarodna konvencija
pozna le dva dogodka za začetek teka varstvenih rokov: datum
izdelave posnetka ali datum izdaje fonograma. Zato predlog zakona
črta iz dosedanje slovenske zakonodaje tretji dogodek, t.j. datum
prve priobčitve fonograma javnosti.

V 141.c členu so taksativno naštete izključne pravice izdelovalca.
Vsebinsko so povzete po Direktivi ES, terminološko pa sledijo
ustaljenim avtorskopravnim definicijam, ki po členu 4/2 veljavnega
ZASP veljajo tudi za sorodne pravice. S tem so vsebinsko in
terminološko dokončno umeščene med sorodne pravice, kar
zagotavlja njihovo enotno in ustaljeno interpretacijo ter s tem večjo
pravno varnost. Poleg klasičnih pravic reproduciranja,
distribuiranja itd. je pomembna nova pravica dajanja na voljo
javnosti, ki je tudi za ostale kategorije pravic uvedena šele s to
novelo (gl. novi 32. a člen).

K 18. členu:
S tem členom se dosedanji zakon redakcijsko usklajuje z Direktivo
ES o trajanju varstva, ki pri neobjavljenih prostih delih (t.i. editio
princeps, npr. stari rokopisi) daje materialne pravice tistemu, ki
tako delo prvi izda ali ga priobči javnosti. Zadnje navedenega
kriterija ZASP ni poznal, enako ni poznal tudi začetek teka rokov
od prve priobčitve javnosti, zato novela oboje uvaja . S to
uskladitvijo z Direktivo ES bo olajšano pridobivanje pravic iz
naslova neobjavljenih prostih del, saj ne bo potrebna njihova izdaja
(t.j. fizična založitev zadostnega števila primerkov), temveč bo
zadoščala tudi že netelesna priobčitev takih del javnosti (npr.
javna uprizoritev).

141. d člen v celoti sledi Direktivi ES. V prvem odstavku opredeljuje
minimalne pravice upravičenega uporabnika podatkovne baze,
ki jih tudi s pogodbo ni mogoče zožiti. Ta člen je pendant k novemu
53.a členu, ki ureja podoben položaj pri avtorskih bazah podatkov.
Seveda je te minimalne pravice uporabnika mogoče povečati,
kar bo določil izdelovalec v pogodbi z uporabnikom. Določbi
drugega in tretjega odstavka sta običajni kavteli v avtorskem
pravu: prva varuje izdelovalca z generalno klavzulo, ki velja za
vse omejitve avtorske pravice; dniga pove, da ostajajo pravice
na sestavinah baze v celoti ohranjene v korist njihovih imetnikov.
Tako določbo najdemo že v uvodnem 141.a členu (vendar z
vidika izdelovalca) in pri avtorskih bazah podatkov v 2. odstavku
8. člena (z vidika avtorja zbirke). Četrti odstavek na podlagi
Direktive določa, da so vsa pravila iz tega člena kogentne narave
in jih ni mogoče pogodbeno spremeniti.

K 19. členu:
S tem členom oz. novim 6. oddelkom v tem poglavju zakona se v
slovensko avtorsko pravo uvaja nova sorodna pravica, ki je v
celoti povzeta po Direktivi ES o bazah podatkov: na podatkovnih
bazah, ki niso avtorska dela, pomenijo pa znatno investicijo
njihovega izdelovalca. Gre za podjemniško naravnano sorodno
pravico, ki izvira iz konkurenčnega prava in služi za varstvo
podjetniškega dosežka, utelešenega v podatkovni bazi. Storitve
in dejavnost številnih baz podatkov na različnih poslovnih in
neposlovnih področjih (npr. borznih, meteoroloških, statističnih)
so v svetu zelo naraščale, niso pa bile ustrezno pravno varovane.
Če ni šlo za avtorske baze (gl. pojasnila k 2. členu predloga
zakona), je ostalo le varstvo po pravu nelojalne konkurence, ki
pa ni ustrezalo v vseh ozirih. Zato je evropski zakonodajalec med
prvimi uvedel posebno sui generis pravico, s katero je poenotil
pravne okvire za delovanje skupnega trga, želel zavarovati
naložbe izdelovalcev podatkovnih baz in vpodbuditi razvoj
dejavnosti na tem področju.

V 141.e členu je v skladu s preambulo Direktive ES urejeno
vprašanje, čigave so pravice na podatkovni bazi, kadar jo izdela
nekdo v delovnem razmerju ali po podjemniški pogodbi oz. pogodbi
o naročilu (gl. 600. člen zakona o obligacijskih razmerjih). Predlog
zakona za take primere uvaja enako rešitev, kot je bita sprejeta v
veljavnem ZASP za avtorske baze podatkov (gl. člen 102 ZASP)
in za računalniške programe (gl. 112. člen ZASP): načeloma
pravice neomejeno in v celoti pripadejo delodajalcu oz. naročniku.
Razlog za tako rešitev je v velikih finančnih, organizacijskih in
drugih vložkih, ki jih delodajalec ali naročnik investira v izdelavo
baze. Zato bi bilo neustrezno, da bi konkretni fizični izvajalec oz.
izvajalci (delojemalci ali prevzemniki naročila) poleg plače ali
pogodbenega plačila še dodatno uveljavljali svoje morebitne
sorodne pravice. Praviloma tega že po definiciji podatkovne baze
iz novega člena 141. a ne bi mogli, saj se bo za izdelovalca baze
in s tem za imetnika sorodnih pravic itak štel investitor, ta pa bo
praktično vedno delodajalec oz. naročnik. V izogib morebitnim
dvomom (zlasti pri naložbah po kriteriju kakovosti) pa je treba
jasno povedati, čigave so pravice iz omenjenih specifičnih delovnih
oz. pogodbenih razmerij. Seveda pa je vedno mogoča tudi
drugačna pogodbena rešitev, kar je navedeno na koncu besedila
tega člena.

Novi 141.a člen daje v skladu z Direktivo ES definicijo podatkovne
baze in ureja njeno razmerje do avtorskih baz podatkov iz 8.
člena ZASP. Osrednji del definicije podatkovne baze je enak
definiciji avtorskih baz, dodan pa je pogoj, ki je temelj za ustanovitev
nove sorodne pravice: izdelava podatkovne baze terja znatno
naložbo njenega izdelovalca. Ta se meri po količinskih ali
kakovostnih kriterijih. Razmerje med sorodno pravico (na
podatkovni bazi) in avtorsko pravico (na bazi podatkov) je
vzajemno neodvisno (drugi odstavek tega člena). Če so izpolnjeni
pogoji, lahko na neki bazi obstajata obe pravici, lahko pa samo
ena od obeh. Seveda pa je treba vedno spoštovati pravice na
gradivu, ki je uvrščeno v bazo: to velja tako za izdelovalca baze
pri uvrstitvi gradiva v bazo (drugi odstavek 141.a člena), kakor
tudi za njene uporabnike pri uporabi baze (tretji odstavek 141.d
Mena).

V 141. f členu je v skladu z Direktivo ES opredeljeno trajanje
varstva te nove pravice, t.j. 15 let. Kot začetek teka 15-letnega
roka je vzet datum izdelave oz. datum prve objave podatkovne
baze, kar so običajne okoliščine pri sorodnih pravicah. Pomemben
je drugi odstavek, ki obravnava vprašanje dopolnitev baz. Če gre
za znatne dopolnitve tako, da imajo za posledico znatno novo
naložbo, začne 15-letni rok teči znova. Direktiva oz. predlog
zakona rešuje tudi dopolnitve, izbrise ali spremembe baz, ki se

V 141. b členu je na podlagi Direktive ES podrobneje določeno,
katere dele podatkovne baze pokriva nova sorodna pravica.
Izdelovalec mora imeti zagotovljeno varstvo baze kot celote,
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Vrhu tega kršitev tega člena pomeni tudi prekršek po prvem
odstavku novega 184. člena ZASP.

postopno nabirajo, kar je zelo običajno pri podatkovnih bazah. Te
prišteva med znatne spremembe; če bodo pomenile tudi znatno
naložbo (merjeno kakovostno ali količinsko), bo šlo za tek novega
roka. V praksi se bo tako pri marsikateri podatkovni bazi varstveni
rok lahko stalno perpetuiraI.

K 24. členu:
Ta člen uvaja varstvo t.i. tehničnih ukrepov (Technological Measures) in s tem implementira ureditev iz obeh WIPO pogodb in
Direktive o pogojnem dostopu, v kolikor se slednja nanaša na
avtorska dela in predmete sorodnih pravic. V bistvu se s tem
členom inkriminirajo pripravljalna dejanja, namenjena za bodočo
kršitev avtorskih ali sorodnih pravic. - Gre za novost, ki jo je
prinesla informacijska družba: avtorska dela in predmeti sorodnih
pravic se vedno bolj uporabljajo v digitalnih okoljih, kar omogoča
veliko manipulativnost in s tem nevarnosti piratstva. Za njegovo
preprečitev imetniki pravic uvajajo tudi tehnično zaščito del:
elektronske ključavnice, protikopirne mehanizme, vstopne čipne
kartice ipd. Toda kršitelji pravic se pred temi tehničnimi ukrepi ne
ustavijo in jih skušajo odpraviti, uničiti ali se jim kako drugače
izogniti. To storijo z raznimi protizaščitnimi dejanji (npr. tehnologijo,
napravami, računalniškimi programi), ki so opisane v tretjem
odstavku. Glede na vse to je treba pravno varovati tudi same
tehnične ukrepe, kar je storjeno z novim členom 166. a.

K 20. členu:
Dosedanji 147. člen ZASP je določal možne primere kolektivnega
uveljavljanja taksativno. Praksa je pokazala, da taka zaprta lista
ne ustreza in da je treba kolektivnim organizacijam omogočiti, da
uveljavljajo tudi druge pravice na drugih kategorijah del. Vstavitev
besede »zlasti« v napovednem stavku 147. člena bo omogočila,
da se taksativni seznam odpre v ekzemplifikativnega. - Namen
dopolnitve 4. točke je olajšanje in poenostavitev pri pridobivanju
dovoljenj za fotokopiranje v obsegu, ki presega pogoje za prosto
fotokopiranje iz 50. člena zakona (samo tri kopije,samo za privatno
uporabo, brez dostopnosti javnosti). Po dosedanji ureditvi bi moral
uporabnik v primerih prekoračitve omenjenih pogojev na
individualen način pridobivati dovoljenja od različnih imetnikov
pravic, tudi iz tujine. Po predlagani novi rešitvi pa bi to lahko uredil
vse na enem mestu in doma, pri eni kolektivni organizaciji. Gre za
model, ki je že dolgo časa razvit v tujini in po katerem za ureditev
vseh takih fotokopirnih pravic poskrbijo t.i.organizacije RR (RRO,
reproduction rights organizations)

Predlog 166.a člena nadomešča podobno ureditev iz dosedanjega
166. člena ZASP, ki je zastarela. Pri pravnem urejanju tehničnih
ukrepov je na mednarodni ravni opaziti zelo dinamičen razvoj, ki
poteka od Direktive EGS o varstvu računalniških programov,
preko obeh WIPO pogodb do Direktive ES o informacijski družbi
(ki pa še ni sprejeta). Vsak od teh pravnih aktov prinaša nove in
bolj izdelane rešitve glede varstva tehničnih ukrepov, zato je pri
teh določbah pričakovati nadaljnje spremembe mednarodnega
avtorskega prava. Ko bodo te dokončno sprejete, bo treba ponovno
prilagajati tudi slovensko zakonodajo.

K 21. členu:
Prvi odstavek tega člena popravlja tipkovno napako iz dosedanjega
zakona; pravilna referenca je 147. člen, saj so tam določene
pravice, ki se uveljavljajo kolektivno. Novi tretji odstavek
poenostavlja in skrajšuje postopke pri izdaji dovoljenj kolektivnim
organizacijam, saj odpravlja pritožbeni postopek pri Vladi RS.
Odslej bo torej zoper odločbo Urada možen neposredno upravni
spor po zakonu o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97, p.
65/97).

Sankcije za kršitve t?ga člena so omogočene s sklicevanjem na
kršitev ostalih izključnih pravic po ZASP (gl. člene 164 do 173
veljavnega ZASP), s čimer so za sankcioniranje teh pripravljalnih
dejanj predpisani enaki ukrepi kot za samo kršitev avtorskih in
sorodnih pravic. Vrhu tega kršitev tega člena pomeni tudi prekršek
po prvem odstavku novega 184. člena ZASP. Določbe tega člena
se smiselno uporabljajo tudi za naprave in programe iz novega
166. člena, ki omogočajo odstranitev podatkov za upravljanje
pravic. Ker gre za podobno nevarno pripravljalno dejavnost, ki
vodi v kršitev pravic, jo je pravtako treba inkriminirati in
sankcionirati.

K 22. členu:
Po členu 153/2 Urad odobrava splošne tarife za uporabo avtorskih
del, kar je ena od oblik državnega nadzora nad kolektivnimi
organizacijami. Doslednost zahteva, da je taka odobritev
predpisana tudi za spremembe tarif, kar sicer izhaja že iz citiranega
člena 153/2. Zaradi večje jasnosti in doslednosti zakona pa je v
členu 163/4 dodano besedilo, da jeUradova odobritev potrebna
tudi za spremembe tarif.
K 23. členu:
Ta člen uvaja varstvo t.i. podatkov za upravljanje pravic (Rights
Management Information, RMI) in s tem implementira ureditev iz
obeh WIPO pogodb in Direktive ES o informacijski družbi. V bistvu
se s tem členom ustanavlja inkriminicija pripravljalnih dejanj,
namenjenih za bodočo kršitev avtorskih ali sorodnih pravic. - Gre
za novost, ki jo je prinesla informacijska družba: avtorska dela in
predmeti sorodnih pravic se vedno bolj uporabljajo v digitalnih
okoljih. To ne prinaša samo nevarnosti piratstva, temveč tudi
določene prednosti, zlasti glede elektronskega označevanja in
upravljanja del. Ti elektronski podatki vsebujejo informacije o tem,
kdo je avtor, imetnik pravic, o pogodbenih pogojih uporabe (npr.
vrsti prenosljivih pravic, višini licenčnine, teritoriju prenosa itd), o
prepovedih itd.(gl. definicijo v drugem odstavku). Podatki so lahko
tudi kodirani in se pojavljajo na samih primerkih del (npr. na CDRomu) ali ob njihovi priobčitvi javnosti (npr. na strežniku).
Pomembni so zaradi identifikacije varovanih del in predmetov, pa
tudi kot možna osnova za elektronsko licenciranje in drugo
upravljanje z deli in predmeti sorodnih pravic. - Temu ustrezno jih
je treba zavarovati, saj bi bilo z njihovo nedovoljeno odstranitvijo
omogočeno piratstvo. To je storjeno v novem 166. členu ZASP.
Sankcije za kršitve tega člena so omogočene s sklicevanjem na
kršitev ostalih izključnih pravic po ZASP (gl. člene 164 do 173), s
čimer so za sankcioniranje teh pripravljalnih dejanj predpisani
enaki ukrepi kot za samo kršitev avtorskih in sorodnih pravic.
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K 25. členu:
Na podlagi 184. člena ZASP so bili v 5 letih od njegove uveljavitve
vodeni številni postopki Tržnega inšpektorata RS, ki so bili zelo
uspešni. Kljub temu pa so se pri uporabi tega člena pokazale tudi
nekatere praktične pomanjkljivosti, ki jih je treba odpraviti. Vrhu
tega je treba 184. člen dopolniti z novo pravico (dajanje na voljo
javnosti) in novim predmetom varstva (podatkovne baze), ki jih
prinaša ta novela. Ob tem je primerno upoštevati tudi zadnjo
novelo Kazenskega zakonika RS (Uradni list RS, št. 23/99). Tam
je bila pri 159. členu (Neupravičeno izkoriščanje avtorskega dela)
sprejeta praktična rešitev glede novih oblik avtorskopravne
uporabe, ki bi jih prinesel razvoj novih tehnologij ali avtorska
zakonodaja, na katero se KZ sklicuje: novi KZ je glede
neupravičenega izkoriščanja avtorskih del dodal dikcijo »ali ga
kako drugače uporabi«, s čimer je zajel vse morebitne nove
materialne pravice uporabe, ki bi jih v bodoče prinesel razvoj. To
praktično rešitev, ki preprečuje stalno popravljanje kazenskih
določb in njihovo prilagajanje novim oblikam eksploatacije del oz.
novim vsebinskim avtorskim predpisom, kaže sprejeti tudi pri
novem členu 184 ZASP oz. ureditvi prekrškov.
Glede na navedeno pomeni novi 184. člen bolj jasno, pregledno in
dosledno inkriminacijo prekrškov s področja avtorske in sorodnih
pravic. Pri vseh skupinah imetnikov pravic dodana nova pravica
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odstavka 147. člena). Tako je torej pravica bila v zakonu
ustanovljena in urejena, posamezni avtorji pa je niso mogli uveljaviti,
ker ni bilo ustrezne kolektivne organizacije. Zaradi premostitve
tega začasnega pat položaja je k prehodnim določbam za
kolektivne organizacije dodan nov odstavek, ki dopušča začasno
individualno uveljavljanje pravic vse dokler ne bodo izpolnjeni
pogoji za njihov kolektivni način.

dajanja na voljo javnosti ter zgoraj obrazložena določba »ali ga
kako drugače uporabi«. Pravice izvajalcev so zaradi boljše
preglednosti izločene v posebno točko in dopolnjene z nekaterimi
manjkajočimi inkriminacijami. Enako velja za pravice RTV
organizacij. Pravtako je v dosedanjem 184. členu ZASP pomotoma
izpadlo sankcioniranje 2. točke 116. člena ZASP, ki se nanaša na
najbolj pogosto obliko piratstva, t.j. nezakonite računalniške
programe (sedaj nova 2. točka prvega odstavka 184. člena).
Končno je bil v dosedanjem zakonu nejasen tudi varnostni ukrep
odvzema predmetov v četrtem odstavku obravnavanega člena,
saj ni bil usklajen z začasnim zasegom predmetov iz 2. odstavka
186. člena. Po novem se oba odstavka glasita enako.

K 28. členu:
Ta določba je povzeta neposredno po Direktivi ES o bazah
podatkov. Avtorska dela in predmeti sorodnih pravic se varujejo v
določenih varstvenih dobah (npr. 70 let za avtorska dela, 50 let za
fonograme itd.), ki vsaka teče od določenega začetnega datuma.
Ko začne veljati nov avtorski zakon ali se na novo uvede varstvo
nekega predmeta, je treba določiti, kateri predmeti so še (ali niso
več) zajeti z novim predpisom. Glede avtorskih del, fonogramov,
videogramov, RTV oddaj in založniških izdaj je bilo to storjeno v
193. členu veljavnega ZASP.

K 26. členu:
Gre predvsem za večjo doslednost zakona, saj po sedanjem
zakonu tržna inšpekcija ni bila pristojna za nadzor prekrškov, ki
so se nanašali na kršitve obveznosti do kolektivnih organizacij.
Ker gre za isto področje kot pri preostalih prekrških iz 184. člena
(za katero pa tržna inšpekcija je pristojna) in so oboji pogosto
povezani, se z novelo ta napaka popravlja. Dosleden nadzor in
učinkovito izvajanje kazenskih določb pa sta tudi nujen pogoj po
Sporazumu TRIPS, obeh WIPO sporazumih in zlasti členu 68
Evropskega sporazuma s Slovenijo.

Podobna določba je potrebna glede podatkovnih baz, ki jih na
novo uvaja novela zakona. Glede njih je evropski zakonodajalec
sprejel stališče, da naj se varujejo tudi nekatere pretekle investicije
in da naj bodo zato nove sorodne pravice in njenega varstva
deležne vse tiste podatkovne baze, ki so nastale po 1.1.1983. Ta
rešitev iz Direktive ES je prevzeta tudi v novo prehodno določbo
193. člena zakona.

K 27. členu:
ZASP določa 5 primerov pravic, pri katerih je uveljavljanje preko
kolektivne organizacije obvezno (drugi odstavek 147. člena). Pri
dosedanjem izvajanju zakona je nastal problem, ker upravičenci
za nekatere od teh primerov niso ustanovili kolektivnih organizacij
(npr. glede sledne pravice na likovnih delih, 2. točka prvega

K 29. členu:
Gre za običajni rok uveljavitve zakona.

Vsebina
21. člen

Besedilo členov, ki se spreminjajo in
dopolnjujejo

(1) Materialne avtorske pravice varujejo premoženjske interese
avtorja s tem, da avtor izključno dovoljuje ali prepoveduje uporabo
svojega dela.
(2) _Ce ni s tem zakonom drugače določeno, je uporaba
avtorskega dela dopustna le, če je avtor v skladu s tem zakonom
in pod pogoji, ki jih je določil, prenesel ustrezno materialno avtorsko
pravico.

(PRILOGA k obrazložitvi zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o avtorski in sorodnih pravicah)
Predmet zakona
1. člen
Ta zakon ureja:
1. pravico avtorjev na njihovih delih s področja književnosti,
znanosti in umetnosti (avtorska pravica);
2. pravice izvajalcev, proizvajalcev fonogramov, filmskih
producentov, radijskih ali televizijskih (RTV) organizacij in
založnikov (sorodne pravice);
3. individualno in kolektivno uveljavljanje avtorske in sorodnih
pravic.

Materialne avtorske pravice
22. člen
(1) Uporaba dela v telesni obliki obsega zlasti naslednje avtorjeve
pravice:
1. pravico reproduciranja (23. člen);
2. pravico distribuiranja (24. člen);
3. pravico dajanja v najem (25. člen).
(2)Uporaba dela v netelesni obliki (javna priobčitev dela) obsega
zlasti naslednje avtorjeve pravice:
1. pravico javnega izvajanja (26. člen);
2. pravico javnega prenašanja (27. člen);
3. pravico javnega predvajanja s fonogrami in videogrami (28.
člen);
4. pravico javnega prikazovanja (29. člen);
5. pravico radiodifuznega oddajanja (30. člen);
6. pravico radiodifuzne retransmisije (31. člen);
7. pravico sekundarnega radiodifuznega oddajanja (32. člen).

Zbirke
8. člen
(1) Zbirke avtorskih del ali drugega gradiva, kot so enciklopedije,
antologije, baze podatkov, zbirke dokumentov ipd., ki so po izbiri,
uskladitvi ali razporeditvi vsebine individualne intelektualne
stvaritve, so samostojna avtorska dela.
(2) 2 uvrstitvijo prvotnih del v zbirko ne smejo biti prizadete pravice
avtorjev teh del; z uvrstitvijo prvotnega gradiva v zbirko to gradivo
n
Q postane varovano delo.
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Materialne pravice izvajalcev
121. člen

(3) Uporaba dela v spremenjeni obliki obsega zlasti naslednje
avtorjeve pravice:
1. pravico predelave (33. člen);
2. pravico avdiovizualne priredbe (104. člen).

Izvajalci imajo izključno pravico:
1. radiodifuznega oddajanja in druge oblike javne priobčitve svoje
izvedbe, razen če je izvedba sama po sebi radiodifuzna ali če gre
za oddajanje posnetka;
2. snemanja svoje žive izvedbe;
3. reproduciranja posnetkov svoje izvedbe na fonograme in
videograme;
4. distribuiranja fonogramov in videogramov s svojo izvedbo;
5. dajanja v najem fonogramov in videogramov s svojo izvedbo.

Pravica reproduciranja
23. člen
(1) Pravica reproduciranja je izključna pravica, da se delo fiksira
na materialnem nosilcu ali drugem primerku, ne glede na vrsto
postopka in primerka ali njihovo število.
(2) Delo se reproducira zlasti v obliki grafičnega razmnoževanja,
tridimenzionalnega razmnoževanja, zgraditve oz. izvedbe
arhitekturnega objekta, fotografiranja, tonskega ali vizualnega
snemanja ter shranitve v elektronski obliki.

Proizvajalec fonogramov
128. člen
Proizvajalec fonogramov je fizična ali pravna oseba, ki prva
posname zvoke neke izvedbe ali druge zvoke.

Pravica do nadomestila
37. člen

Pravice proizvajalca fonogramov
129. člen

(1) Avtor ima pravico do primernega nadomestila za tonsko ali
vizualno snemanje in za fotokopiranje svojega dela, ki se izvrši
pod pogoji privatne ali druge lastne uporabe iz 50. člena tega
zakona.
(2) Nadomestilo iz prejšnjega odstavka za tonsko in vizualno
snemanje se plačuje:
1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za tonsko in vizualno
snemanje, in
2. pri prvi prodaji ali uvozu novih praznih nosilcev zvoka ali
slike.
(3) Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena za fotokopiranje
se plačuje:
1. pri prvi prodaji ali uvozu novih naprav za fotokopiranje, in
2. od fotokopij, narejenih za prodajo, in sicer mesečno glede na
njihovo verjetno število.
(4) S fotokopiranjem po tem členu so izenačene druge podobne
tehnike reproduciranja.
(5) Pravica nadomestila iz prvega odstavka tega člena ne more
biti predmet odpovedi, razpolaganja med živimi in izvršbe.

Proizvajalec fonogramov ima izključno pravico:
1. reproduciranja svojih fonogramov;
2. predelave svojih fonogramov;
3. distribuiranja svojih fonogramov;
4. dajanja v najem svojih fonogramov.
Pravica do nadomestila pri javni priobčitvi fonograma
130. člen
(1) Če se fonogram, ki je bil izdan za komercialne namene, ali
njegov posnetek uporabi za radiodifuzno oddajanje ali kakšno
drugo obliko javne priobčitve, je dolžan uporabnik vsakokrat plačati
proizvajalcu fonogramov enkratno primerno nadomestilo.
(2) Polovico nadomestila iz prejšnjega odstavka mora proizvajalec
fonogramov izplačati izvajalcem, katerih izvedbe so posnete na
uporabljenem fonogramu, če niso s pogodbo med njimi določeni
drugačni deleži.

Avdiovizualna in kolektivna dela
62. člen

Trajanje pravic
132. člen

Avtorska pravica na avdiovizualnih in kolektivnih delih traja 70 let
po zakoniti objavi dela.

Pravice proizvajalca fonogramov trajajo 50 let, odkar je bil narejen
posnetek. Če je bil v tem času fonogram zakonito izdan ali zakonito
priobčen javnosti, trajajo pravice proizvajalca fonogramov 50 let
od tiste prve izdaje ali tiste prve priobčitve, ki se je pripetila najprej.

Soavtorji avdiovizualnega dela
105. člen

Pravice filmskega producenta
134. člen

(1) Za soavtorje avdiovizualnega dela veljajo:
1. avtor priredbe,
2. pisec scenarija,
3. glavni snemalec,
4. glavni režiser.
(2) Pri avdiovizualnem delu, v katerem je animacija bistveni element, velja za soavtorja takega dela tudi glavni animator.
(3) Pri avdiovizualnem delu, v katerem je glasba bistveni element, velja za soavtorja takega dela tudi njen skladatelj, če je
glasba pisana posebej za to delo. Če pretežni del glasbe spremlja
besedilo, velja za soavtorja avdiovizualnega dela tudi pisec
besedila.
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Filmski producent ima izključno pravico:
1. reproduciranja svojih videogramov;
2. distribuiranja svojih videogramov;
3. dajanja v najem svojih videogramov;
4. javnega prikazovanja svojih videogramov.
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Pravice RTV organizacije
137. člen

Nadzor Urada
163. člen

RTV organizacija ima izključno pravico:
1. radiodifuzne retransmisije svojih oddaj;
2. sekundarnega radiodifuznega oddajanja svojih oddaj, če se
izvaja na krajih, ki so dostopni javnosti proti plačilu vstopnine;
3. snemanja svojih oddaj;
4. reproduciranja posnetkov svojih oddaj;
5. distribuiranja posnetkov svojih oddaj.

(1) Izvajanje kolektivnega uveljavljanja avtorskih pravic v skladu
s tem zakonom nadzoruje Urad.
(2) Urad lahko zahteva informacije ali podatke od kolektivne
organizacije, inšpekcijski pregled in nadzor finančnega poslovanja
ter določi svojega predstavnika, ki se udeležuje sej organov
kolektivne organizacije s pravico do besede, vendar brez pravice
glasovanja.
(3) Kolektivne organizacije morajo obveščati Urad o imenovanju
in razrešitvi svojih funkcionarjev, o sklenjenih pogodbah z združenji
uporabnikov in o sklenjenih pogodbah s tujimi organizacijami
enake dejavnosti, o spremembah splošnih tarif ali statutov ipd.
(4) K spremembam statutov mora dati poprejšnje soglasje Urad.
_Če Urad v dveh mesecih od izročitve pravilno sestavljene
zahteve ne izda soglasja, se šteje, da je bilo soglasje dano.

Neobjavljena prosta dela
140. člen
(1) Oseba, ki prvič zakonito izda še neobjavljeno delo, na katerem
so avtorske pravice že potekle, uživa varstvo, ki je enako
materialnim avtorskim pravicam in drugim pravicam avtorja po
tem zakonu.
(2) Pravice iz prejšnjega odstavka trajajo 25 let od prve zakonite
izdaje dela.

Poseben primer kršitve pravic
166. člen
Šteje se, daje neka oseba kršila izključne pravice po tem zakonu,
kadar proizvede, uvozi, poseduje v gospodarske namene,
distribuira, da v najem ali v drugačno rabo

Primeri kolektivnega uveljavljanja
147. člen
(1) Kolektivno uveljavljanje avtorskih pravic je dopustno samo
glede že objavljenih avtorskih del in v naslednjih primerih:
1. javna priobčitev neodrskih glasbenih del in pisanih del s
področja književnosti (male pravice);
2. odplačna odsvojitev izvirnikov likovnih del (sledna pravica);
3. javno posojanje izvirnikov ali primerkov avtorskih del, razen
računalniških programov in baz podatkov;
4. reproduciranje avtorskih del za privatno ali drugo lastno
uporabo;
5. kabelska retransmisija avtorskih del, razen pri lastnih
oddajanjih RTV organizacij, ne glede na to, ali gre za njihove
lastne pravice ali so bile pravice prenesene na njih od drugih
imetnikov pravic;
6. reproduciranje glasbenih in književnih del na fonograme in
videograme (mehanične pravice);
7. dajanje v najem fonogramov in videogramov;
8. reproduciranje avtorskih del v čitankah in učbenikih za pouk;
10. reproduciranje likovnih del, fotografij, načrtov in skic v
dnevnem in periodičnem tisku;
11. ponatis odlomkov ali krajših pisanih del s področja leposlovja
v dnevnem in periodičnem tisku;
12. reproduciranje in javna priobčitev del v okviru propagandnih
sporočil, ki trajajo do 60 sekund;
13. reproduciranje del na splošno dostopnih krajih z namenom
doseganja gospodarske koristi.
(2) Pravice iz 1. do 5. točke prejšnjega odstavka se lahko
uveljavljajo samo kolektivno.

1. kakršnakoli sredstva, katerih edini ali pretežni namen je
neupravičeno odstraniti ali obiti tehnično napravo ali računalniški
program, ki se uporablja kot zakonita zaščita pred neupravičeno
uporabo;
2. kakršnakoli sredstva, ki lahko omogočijo ali pripomorejo, da
javnost, ki za to ni upravičena, sprejema kodirane radijske ali
televizijske programske signale.
184. člen
(1) Z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki
1. brez prenosa ustrezne materialne avtorske pravice od avtorja
v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu,
reproducira, distribuira, da v najem, javno izvede, javno
prenese, javno predvaja, javno prikaže, radiodifuzno oddaja,
radiodifuzno retransmitira, sekundarno radiodifuzno oddaja,
predela ali avdiovizualno priredi delo oz. primerek dela (21. in
22. člen);
2. brez prenosa ustrezne izključne pravice od izvajalca,
proizvajalca fonogramov ali filmskega producenta v primerih,
ko je tak prenos potreben po tem zakonu, reproducira,
distribuira ali da v najem posnetek izvedbe oz. fonogram ali
videogram (121., 129. in 134. člen);
3. brez prenosa ustrezne izključne pravice od RTV organizacije
v primerih, ko je tak prenos potreben po tem zakonu,
reproducira ali distribuira posnetek oddaje (137. člen);
4. proizvede, uvozi, poseduje za gospodarske namene,
distribuira, da v najem ali drugačno rabo kakršnakoli sredstva,
katerih edini ali pretežni namen je neupravičeno odstraniti ali
obiti tehnično napravo ali računalniški program, ki se uporablja
kot zakonita zaščita pred neupravičeno uporabo (1. točka
166. člena);
5. proizvede, uvozi, poseduje za gospodarske namene,
distribuira, da v najem ali drugačno rabo kakršnakoli sredstva,
ki lahko omogočijo ali pripomorejo, da javnost, ki za to ni
upravičena, sprejema kodirane radijske ali televizijske
programske signale (2. točka 166. člena).

Dovoljenje Urada
151. člen
(1) Urad izda dovoljenje kolektivni organizaciji na podlagi javnega
razpisa, ki se objavi v uradnem glasilu Republike Slovenije.
(2) Za kolektivno uveljavljanje določenih pravic iz 148. člena tega
zakona na isti vrsti avtorskih del se praviloma izda dovoljenje
samo eni kolektivni organizaciji.
(3) Urad izda dovoljenje z upravno odločbo, zoper katero je
dopustna pritožba. O pritožbi odloči Vlada Republike Slovenije.
(4) Dokončna odločba iz prejšnjega odstavka se objavi v uradnem
glasilu Republike Slovenije.
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nadaljujejo z delom brez dovoljenja Urada, dokler Urad ne izda
dovoljenja za kolektivno uveljavljanje istih pravic kolektivni
organizaciji, ki izpolnjuje pogoje iz tega zakona.
(2) Tarife, ki so jih sprejele organizacije avtorjev pred uveljavitvijo
tega zakona na podlagi 91. a člena zakona o avtorski pravici, se
uporabljajo do uveljavitve splošnih ali posebnih tarif na podlagi
153. člena tega zakona.
(3) Če se v enem letu od uveljavitve tega zakona ne ustanovijo
ustrezne kolektivne organizacije, lahko Urad izda začasno
dovoljenje za kolektivno uveljavljanje določenih pravic pravni osebi,
ki ne izpolnjuje pogojev iz 149. člena tega zakona, v katerem
določi rok in pogoje za začasno kolektivno uveljavljanje pravic.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
(3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
(4) Primerki avtorskega dela iz 1. točke, posnetki izvedbe ter
fonogrami in videogrami iz 2. točke, posnetki oddaj iz 3. točke ter
sredstva iz 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena se vzamejo.
186. člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona, navedenih v 1.
do 5. točki prvega odstavka 184. člena, opravlja tržna inšpekcija.
(2) Kadar pooblaščena oseba tržne inšpekcije pri opravljanju
nadzora utemeljeno sumi, da je storjen prekršek, začasno zaseže
predmete, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali so
nastali s prekrškom.
(3) Pooblaščena oseba tržne inšpekcije preda predmete, ki jih
začasno zaseže, takoj s predlogom za uvedbo postopka o
prekršku pristojnemu organu za postopek o prekrških.

193. člen
(1) Ta zakon velja za vsa avtorska dela in izvedbe izvajalcev, ki
so ob njegovi uveljavitvi uživala varstvo na podlagi zakona o
avtorski pravici (Uradni list SFRJ št. 19/78, 24/86, 21/90).
(2) Ta zakon velja za fonograme proizvajalcev fonogramov, glede
katerih ob njegovi uveljavitvi še ni preteklo 20 let, odkar so bili
prvič posneti.
(3) Ta zakon velja za videograme, za RTV oddaje in za izdaje
založnikov kot predmete sorodnih pravic, ki so bili prvič posneti
oz. prvič radiodifuzno oddajane oz. prvič zakonito izdane po njegovi
uveljavitvi.

189. člen
(1) Organizacije avtorjev, ki so pred uveljavitvijo tega zakona
kolektivno uveljavljale avtorske pravice po 91. in 93. členu zakona
o avtorski pravici (Uradni list SFRJ št. 19/78, 24/86, 21/90), lahko
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

European Parliament and of the Council on the legal protection of services based on, or consisting of, conditional access, O J L 320/54 z dne 28.11.1998)

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o avtorski
in sorodnih pravicah

V celoti usklajeno..
2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

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

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gadlvo:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:

- 68. člen
- Priloga X
- Skupna izjava o 68. členu

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

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče
obveznosti izpolnjene:

/

V celoti.
c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

5) Ali so zgoral navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

/

Ne.

3} Skladnost predloga akta s predpisi ES

6} Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk?

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

Da, angleščina.
7} Sodelovanje neodvisnih strokovnlakov:

93/98/EEC, Direktiva ES o trajanju varstva
Direktiva Sveta EGS 93/98 EEC z dne 29.10.1993 o uskladitvi
trajanja varstva avtorske
pravice in določenih sorodnih pravic (Council Directive 93/
98/EEC harmonizing the term
of protection of copyright and cerlain related rights, OJ L
290/9 z dne 24. 11. 1993)
96/9/EC, Direktiva ES o bazah podatkov
Direktiva 96/9/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne
11.3.1996 o pravnem varstvu baz
podatkov (Directive 96/9/EC of the European Parliament and
of the Council on the legal
protection of databases, OJ L 77/20 z dne 27.3.1996)
98/84/EC, Direktiva ES o pogojnem dostopu
Direktiva 98/84/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne
20.11.1998 o pravnem varstvu storitev, ki temeljijo na
pogojnem dostopu ali ga obsegajo (Directive 98/84/EC of the
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Doc. dr. Miha Trampuž.
8} Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES In upoštevanle roka za uskladitev
Državni program določa sprejem zakona leta 2000.

Mojca Pečar, l.r.
Vodja pravne službe
Urad RS za
intelektualno lastnino
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dr. Lojze Marlnček, l.r.
Minister
Ministrstvo za
znanost In tehnologijo
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI

ZAKONA

0

TROŠARINAH

(ZTro?)
- EPA 1202 - II - skrajšani postopek
Skupina poslancev s prvopodpisanim Miroslavom
Lucijem je dne 21. junija 2000 predložila v obravnavo
predlog zakona o dopolnitvi zakona o trošarinah
(ZTro-?) - skrajšani postopek (EPA 1202-11).
Dne 12. aprila 2000 Je Franci Rokavec predložil
Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o
spremembi in dopolnitvi zakona o trošarinah (ZTro-B)
- prva obravnava (EPA 1149-11) (51. Izredna seja) in dne
13. aprila 2000 še poslanca mag. Janez Kopač in Jelko
Kacin predlog zakona o spremembah In dopolnitvah
zakona o trošarinah (ZTro-?) - skrajšani postopek (EPA
1152-11), ki urejata enako oziroma podobno vsebino
kot predloženi zakon.
Ker zakonodajna postopka, ki so Ju predložili poslanci
še nista končana, je predsednik Državnega zbora na
podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika
Državnega zbora zadržal dodelitev predloga zakona,
ki ga je predložila skupina poslancev s prvopodpisanim
Miroslavom Lucijem.

Skupina poslancev
Ljubljana, 21. junij 2000

- PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O
TROŠARINAH - skrajšani postopek

Na podlagi 88. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 33/91-1 in 42/97), 19. člena zakona o poslancih (Uradni
list RS, št. 48/92,15/94,19/94 in 44/94 - odločba US) ter 174. in
175. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 40/93, 80/94, popravek 3/95, 28/96, 26/97 in
95/99 - odločba US), vlaga podpisani poslanec

Na podlagi 204.a člena Poslovnika DZ RS predlaga, da državni
zbor predlog zakona obravnava po skrajšanem postopku, saj
gre za manj zahtevno spremembo zakona.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika DZ RS bo
pri obravnavi predloga zakona o dopolnitvah zakona v
državnem zboru in pri delu njegovih organov sodeloval Miroslav
Luci.
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oceni stanja, ga je nujno potrebno razbremeniti dodatnih stroškov,
ki preprečujejo hitrejši razvoj te dejavnosti v Sloveniji.

I. UVOD
1.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA

Letalska dejavnost se v Sloveniji razvija počasi, ker je njen razvoj
omejen z visokimi stroški za letalski bencin. Športna letalska
dejavnost je v tesni povezavi tudi z napredkom letalstva nasploh,
to pa ima daljnosežne posledice tudi na drugih področjih
(npr.turizem, gospodarstvo,...).

Količina letalskega bencina, ki ga Letalska zveza Slovenije oz.
aeroklubi kot njeni člani potrebujejo za šolanje pilotov, vleko
jadralnih letal, padalstvo in za svoje druge dejavnosti, je
malenkostna v splošni količini porabljenega goriva v Republiki
Sloveniji in torej tudi za proračun RS pomeni zanemarljivo
postavko.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Zaradi pomembnega vpliva športnega letalstva, kot je ta opisan v

II. BESEDILO ČLENOV

določeno v 1.točki prvega odstavka 55.člena tega zakona, in
tega Vlada Republike Slovenije z uredbo iz prejšnjega odstavka
tega člena ne more spremeniti.«

1-člen

Drugi in tretji odstavek tega člena postaneta tretji in četrti odstavek.

V 66.členu zakonu o trošarinah ( Uradni list RS, št. 84/98) se
doda nov drugi odstavek, ki se glasi:

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

»Letalska zveza Slovenije oziroma aeroklubi, člani Letalske zveze
Slovenije, s potrdilom Letalske zveze Slovenije za namen šolanja
in športa ne plačujejo trošarine za letalski bencin, tako kot je

III. OBRAZLOŽITEV

Določilo prvega člena dodatno opredeljuje, kateri pravni subjekti
ne plačujejo trošarine na letalski bencin, in omejuje pooblastila
vladi.
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Drugi člen določa, da zakon začne veljati petnajsti dan po objavi
v uradnem listu.
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spreminja razmerje med specifično in proporcionalno
trošarino pri cigaretah, če se pomembneje spremenijo razmere
na trgu cigaret, vendar le v okvirih trošarine, določene v 51.
členu tega zakona in določi minimalno trošarino, ki ne sme
preseči 90% skupne davčne obremenitve najbolje prodajanih
cigaret v Sloveniji.

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
DOPOLNJUJE
66. člen
(pooblastila Vladi in ministru, pristojnemu za finance)

(2) Zaradi poenostavitve obračuna trošarin pri uvozu v potniškem
prometu lahko minister, pristojen za finance, določi zneske trošarin
za tiste količine trošarinskih izdelkov, ki se še lahko štejejo za
uvoz v nekomercialne namene.

(1) V skladu z ekonomsko politiko Slovenije ali če se spremeni
razmerje med tolarjem in EVROM za več kot 10% od uveljavitve
oziroma zadnje spremembe višine trošarine, lahko Vlada Republike
Slovenije:

(3) Minister, pristojen za finance, objavlja spremembe navedb
tarifnih oznak po tem zakonu v skladu z veljavno nomenklaturo
carinske tarife.

zmanjša ali poveča trošarino za mineralna olja in plin do 50%
trošarin, določenih s tem zakonom ali določi trošarino za
izdelke s stopnjo 0;
poveča trošarino za alkohol in alkoholne pijače do 50%
trošarin, določenih s tem zakonom;

1
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

0

POPRAVI

ZAKONA

KRIVIC

(ZPKri-A)

- EPA 458 - II - skrajšani postopek

Poslanska skupina
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke
Leon GOSTIŠA
poslanec DZ RS
Ljubljana, 29/6 2000

ki ga je pripravil na podlagi sklepa in amandmajev, sprejetih na
21. redni seji Državnega zbora Republike Slovenije.
V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega
zbora RS bo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri
delu njegovih delovnih teles sodeloval predlagatelj.

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 174. člena Poslovnika
Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 40/93, 80/94 in 28/
95) Državnemu zboru RS v tretjo obravnavo
- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O
POPRAVI KRIVIC EPA 458-II,

Predlagatelj zakona
Leon GOSTIŠA, l.r.

3. člen

BESEDILO ČLENOV
1. člen

"37. a člen

V Zakonu o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96) se drugi
odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi: »Zahteva se
lahko vloži najkasneje do 31. 12. 2000.«.

Vse zahteve Iz 10. In 23. člena zakona o popravi krivic, ki so
bile vložene pred uvel|avltvl|o tega zakona in zahteve Iz 1.
In 2. člena tega zakona, se štejejo za pravočasne In se
obravnavajo enako kot zahteve, ki bodo vložene po
uveljavitvi tega zakona.".

2. člen
4. člen

Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zahteva
za revizijo se lahko vloži najkasneje do 31.12.2000.«.

10. julij 2000

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

DZ RS pripravil besedilo predloga zakona o spremembi zakona o
popravi krivic za tretjo obravnavo.
Pri tem je v besedilo vključil vse amandmaje, ki so bili sprejeti v
drugi obravnavi in sicer amandmaje k 1. ,2., in 3. členu.

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. redni seji, dne 3.2.2000
sprejel predlog Zakona o spremembah zakona o popravi krivic
(EPA 458-11 - druga obravnava).
Predlagatelj je v skladu s prvim odstavkom 195. člena Poslovnika

poročevalec, št. 47
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

MED

VLADO

REPUBLIKE

SLOVENIJE

IN

VLADO

REPUBLIKE

BOLGARIJE

0

SODELOVANJU

VETERINARSKE

NA

PODROČJU

MEDICINE

(BBOSVM)

-EPA 1220-II
Vlada Republike Slovenije
Številka: 322-03/98-2
Ljubljana, 30.06.2000

delu Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

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

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve
- Ciril SMRKOLJ, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve
- dr. Anton SVETLIN, državni sekretar v Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve
- mag. Zoran KOVAČ, direktor Veterinarske uprave Republike
Slovenije
- Goran MILIČIĆ, podsekretar v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

Vlada republike Slovenije je na podlagi 65. člena Vlade Republike
Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri

dr. Verica Trstenjak, l.r.
GENERALNA SEKRETARKA

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 29. junija 2000 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
BOLGARIJE O SODELOVANJU NA PODROČJU
VETERINARSKE MEDICINE,

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Bolgarije o sodelovanju na področju veterinarske medicin
e, podpisan 30. junija 1998 v Sofiji.

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

• Besedilo izvirnika v bolgarskem jeziku je na vpogled v Sektorju za
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije.
1
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SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE BOLGARIJE O
SODELOVANJU NA PODROČJU VETERINARSKE MEDICINE

4. člen

Za razvoj in sodelovanje na področju veterinarske medicine in s
posebnim poudarkom na preventivnih dejavnostih pri nadziranju
kužnih bolezni in preprečevanju njihovega širjenja sta se Vlada
Republike Slovenije in Vlada Republike Bolgarije (v nadaljevanju
pogodbenici) sporazumeli o naslednjem:

Pristojni veterinarski organi pogodbenic se medsebojno
obveščajo o novih dosežkih in uporabi veterinarskega znanja na
področju veterinarske medicine, da bi preprečili in nadzirali kužne,
parazitske in druge živalske bolezni.

1. člen

5. člen

Za preprečevanje širitve kužnih bolezni in nadzora nad trgovanjem
z živili živalskega izvora na ozemljih Slovenije in Bolgarije
pogodbenici sodelujeta pri spremljanju izvoza, uvoza in tranzita
živali, živil in surovin živalskega izvora.

Pogodbenici sodelujeta pri raziskovalnem delu na področju
veterinarske medicine z izmenjavo znanja in izkušenj na
dodiplomski in podiplomski stopnji:

Pristojni veterinarski organi pogodbenic pripravijo vse potrebne
sporazume o pogojih izvoza, uvoza in tranzita živali, živil in surovin
živalskega izvora.

- z izmenjavo strokovnjakov in znanstvenikov,
- s sodelovanjem med veterinarskimi raziskovalnimi ustanovami
in diagnostičnimi laboratoriji,
- z izmenjavo publikacij in revij s področja veterinarske medicine,
- z medsebojnim obveščanjem o strokovnih srečanjih in izmenjavo
veterinarske zakonodaje.

3. člen

6. člen

1. Pristojni veterinarski organi pogodbenic se sporazumejo, da:

Veterinarski organi pogodbenic izmenično spremljajo in nadzirajo
spoštovanje določb tega sporazuma.

2. člen

- se nemudoma obvestijo o vsakem žarišču bolezni, ki je navedena
na seznamu A Kodeksa bolezni Mednarodnega urada za
epizootije, in o boleznih, ki so se na ozemlju pogodbenice pojavile
prvič ali ponovno po večletni odsotnosti;

7. člen
Izmenjava podatkov, strokovnih revij in veterinarskih publikacij je
brezplačna.

- informacije o izbruhu omenjenih bolezni vsebujejo podatke o
vrsti in številu okuženih živali, zemljepisni določitvi žarišča,
uporabljeni diagnostični metodi in ukrepih, sprejetih za njihovo
izkoreninjenje. Pri slinavki in parkljevki poleg drugih informacij
sporočijo tudi tip izoliranega virusa;

8. člen
Če je potrebno, se predstavniki veterinarskih organov pogodbenic
sestanejo neposredno in izmenjajo potrebne informacije. Za
reševanje zapletenih strokovnih vprašanj lahko organizirajo
posamezna srečanja in posvetovanja. Sporna vprašanja v zvezi
z izvajanjem tega sporazuma se rešujejo z razgovori med
pristojnimi veterinarskimi organi pogodbenic, ki lahko sprejmejo
posebne ukrepe.

- se v primeru izbruha kužne bolezni pogodbenici redno obveščata
o gibanju te bolezni in sprejetih ukrepih za izkoreninjenje, dokler
se bolezen ne izkorenini ali ni pod nadzorom;
- se pogodbenici na zahtevo ene pogodbenice obveščata tudi o
boleznih s seznama B Kodeksa bolezni Mednarodnega urada za
epizootije.

9. člen

2. Če se ena od bolezni, omenjenih v prvem odstavku 3. člena,
pojavi na ozemlju ene pogodbenice, si pogodbenici pomagata pri
postavljanju diagnoze takšne bolezni in si na zahtevo pomagata
pri izoliranju povzročitelja.

Veterinarsko-sanitarna konvencija med Zveznim izvršnim svetom
Skupščine socialistične federativne republike Jugoslavije in Vlado
Ljudske republike Bolgarije, podpisana v Skopju 21. marca 1986,
preneha veljati v odnosih med Republiko Slovenijo in Republiko
Bolgarijo z dnem, ko začne veljati ta sporazum.

3. Pristojni veterinarski organi pogodbenic si redno izmenjujejo
mesečne podatke o kužnih boleznih živali, ki se pojavijo na ozemlju
obeh držav.

10. člen

4. Pristojni veterinarski organi se medsebojno obveščajo o pogojih
uvoza živali, živil in surovin živalskega izvora in odpadkov
živalskega izvora ter o morebitnih spremembah in dopolnitvah.
Veterinarska spričevala se izdajo v jezikih pogodbenic in tudi v
angleščini.
poročevalec, št. 47

Ta sporazum mora biti odobren v skladu z notranjo zakonodajo
pogodbenic in začne veljati 30. dan od dne izmenjave diplomatskih
not o njegovi odobritvi.
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Ta sporazum se sklene za pet let in se samodejno podaljšuje za
naslednja petletna obdobja, razen če ena od pogodbenic
najkasneje šest mesecev pred iztekom tega obdobja pisno
obvesti drugo pogodbenico, da ga namerava odpovedati.

besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi je odločilno
angleško besedilo.
ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE

Sestavljeno v Sofiji dne 30. junija 1998 v dveh izvirnikih v
slovenskem, bolgarskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa

ZA VLADO
REPUBLIKE BOLGARIJE

Ernest Petrič l.r.

Vencislav Varbanov l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.

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

OBRAZLOŽITEV

postopkov ter pogojev izvoza, uvoza in tranzita živali, živil in
surovin živalskega izvora iz, v oziroma preko ozemlja držav
pogodbenic.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike
Bolgarije o sodelovanju na področju veterinarske medicine (v
nadaljnjem besedilu sporazum) sta 30. junija 1998 v Sofiji podpisala
državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve Republike
Slovenije Ernest Petrič in minister za kmetijstvo, gozdarstvo in
agrarno reformo Republike Bolgarije Vencislav Varbanov.

Državi pogodbenici bosta razvijali tudi znanstveno in strokovno
sodelovanje na področju veterinarske medicine z izmenjavo
strokovnih publikacij in veterinarskih strokovnih delavcev.
Sporazum tudi ureja sistem reševanja spornih vprašanj.

Sporazum ureja sodelovanje na področju spremljanja in izvajanja
ukrepov ob pojavu kužnih bolezni. Osnova za izvajanje teh ukrepov
so načela iz Kodeksa bolezni Mednarodnega urada za epizootije
v Parizu.

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

S sporazumom se določajo načini sporočanja o gibanju kužnih
bolezni in ukrepi za skupno zatiranje kužnih bolezni in varstvo
lastnih čred pred prenašanjem teh bolezni.

Izvajanje sporazuma ne zahteva dodatnih proračunskih sredstev.
Sporazum ne posega v obstoječo pozitivno zakonodajo in ne
zahteva njene prilagoditve.

Sporazum ureja tudi podlage za pripravo vseh dokumentov in

10. julij 2000
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Predlog zakona o

RATIFIKACIJI

SPORAZUMA

MED

VLADO

REPUDLIKE

SLOVENIJE

VLADO

REPUBLIKE

MOLDOVE

MEDNARODNEM

CESTNEM

IN

O

PREVOZU

(BMDMCP)
■EPA 1221 -II
Vlada Republike Slovenije
Številka: 286-11/99-2
Ljubljana, 30.06.2000

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

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 29.6.2000 določila
besedilo:

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za promet in
zveze
- mag. Peter VERLIČ, državni sekretar v Ministrstvu za promet
in zveze
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE
MOLDOVE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah.

dr. Verica Trstenjak, l.r.
GENERALNA SEKRETARKA

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika

1. člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Moldove o mednarodnem cestnem prevozu, podpisan
v
Ljubljani dne 11. februarja 2000.

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

* Besedilo v moldovskem jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
10. julij 2000
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SPORAZUM
med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Moldove
o mednarodnem cestnem prevozu

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Moldove, v
nadaljevanju pogodbenici, sta se

4. "Avtobus" pomeni vozilo, registrirano na ozemlju ene od
pogodbenic, ki je zaradi svoje konstrukcije in opreme primerno
in namenjeno prevozu potnikov in ima poleg voznikovega
več kot osem sedežev.

v želji, da spodbudita obojestransko koristen razvoj trgovinskih in
gospodarskih odnosov in da omogočita ter uredita mednarodni
cestni prevoz potnikov in blaga med državama in tranzitno čez
njuni ozemlji kot tudi cestni prevoz v tretje države in iz njih,

5. "Linijski prevoz potnikov" pomeni prevoz potnikov na
določeni progi, ki se opravlja po voznem redu in ceniku, ki sta
vnaprej določena in objavljena, potniki pa vstopajo ali izstopajo
na vnaprej določenih postajališčih.

ker se zavzemata za varstvo okolja in ljudi, racionalno uporabo
energije, cestno varnost in izboljšanje delovnih razmer voznikov,

6. "Izmenični prevoz" pomeni prevoz, pri katerem se vnaprej
oblikovane skupine potnikov prevažajo z več potovanji iz
enega samega odhodnega kraja v en sam namembni kraj.
Vsaka skupina, sestavljena iz potnikov, ki so odpotovali
skupaj, se kasneje pripelje nazaj v odhodni kraj. Odhodni
oziroma namembni kraj pomeni kraj, kjer se potovanje začne,
oziroma kraj, kjer se potovanje konča, pri čemer so v obeh
primerih vključeni okoliški kraji v polmeru 50 km.
Izmenični prevoz lahko vključuje nastanitev potnikov v
namembnem kraju in po potrebi med potovanjem.
Prva vožnja nazaj v odhodni kraj in zadnja vožnja v namembni
kraj v vrsti izmeničnih prevozov se opravita s praznim vozilom.

sporazumeli, kot sledi:

I. DEL - SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Obseg
1. Določbe tega sporazuma se uporabljajo za mednarodni cestni
prevoz potnikov in blaga med Republiko Slovenijo in Republiko
Moldovo in tranzitno čez njuni ozemlji, ki ga opravljajo
prevozniki držav obeh pogodbenic, ki imajo za to dovoljenje v
skladu z notranjo zakonodajo ene ali druge države.

7. "Občasni prevoz potnikov" pomeni prevoz, ki ni opredeljen
ne kot linijski prevoz potnikov ne kot izmenični prevoz.
Pogostost ali število prevozov ne vpliva na njegovo razvrstitev
kot občasni prevoz.

2. Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo
za obe pogodbenici iz drugih mednarodnih obveznosti, prav
tako pa ne vpliva na pravo Evropske unije ali sporazume
med EU in državami nečlanicami.

8. "Kabotaža" pomeni prevoz potnikov ali blaga, ki ga prevoznik
ene pogodbenice opravi med posameznimi kraji na ozemlju
druge pogodbenice.

3. Pristojna organa pogodbenic, odgovorna za izvajanje tega
sporazuma, sta:
za Vlado Republike Slovenije: Ministrstvo za promet in
zveze,
za Vlado Republike Moldove: Ministrstvo za promet in
zveze.

9. "Ozemlje pogodbenice" pomeni ozemlje Republike
Slovenije oziroma ozemlje Republike Moldove.
10. "Država, v kateri je sedež podjetja" pomeni ozemlje države
pogodbenice, v kateri je registrirano vozilo.
11. "Država gostiteljica" pomeni ozemlje pogodbenice, po
katerem prevoznik opravlja prevoz, ne da bi imel na njem
registrirano vozilo in sedež svojega podjetja.

2. člen
Opredelitev pojmov
V tem sporazumu:
1. "Prevoz" pomeni vožnje naloženega ali praznega vozila, tudi
če se vozilo, priklopnik ali polpriklopnik del poti prevaža z
vlakom ali ladjo.

II. DEL - PREVOZ POTNIKOV
3. člen
Linijski prevoz

2. "Prevoznik" pomeni vsako fizično ali pravno osebo, ki ima
sedež na ozemlju ene od pogodbenic in je registrirana za
opravljanje prevozov potnikov ali blaga.

1. Za linijski prevoz, ki se opravlja z avtobusom, velja sistem
dovoljenj, ki jih izdata pristojna organa v državi odhoda in
namembni državi.

3. "Vozilo" pomeni vsako motorno vozilo
kot tako ali kombinacijo vozil,
namenjeno prevozu potnikov ali blaga po cesti,
na voljo prevozniku kot njegova last ali na podlagi pogodbe o
najemu oziroma zakupu.

poročevalec, št. 47

2. Vlogo za dovoljenje je treba predložiti pristojnemu organu
pogodbenice, v kateri je sedež vložnika in v kateri so registrirana
njegova vozila.
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3. Vloga na podlagi drugega odstavka vključuje najmanj
naslednje podatke:
a) ime in priimek prevoznika, službeni naslov ali naslov
prebivališča oziroma tudi sedež podjetja s polnim
naslovom,
b) vrsto prevoza,
c) potrebno veljavnost dovoljenja,
d) režim obratovanja linije,
e) vozni red,
f) itinerar prevoza (vsa postajališča, na katerih potniki
vstopajo in izstopajo, mejne prehode),
g) dolžino proge za vožnjo v namembni kraj in vožnjo nazaj
v odhodni kraj,
h) čas vožnje in počitka voznikov,
i) voznino in tarifne pogoje.

Za občasne in izmenične prevoze, ki so oproščeni dovoljenj
in se opravljajo z avtobusi, je potreben kontrolni dokument.
Pogoje uporabe in vsebino kontrolnega dokumenta določi
skupni odbor, omenjen v 12. členu tega sporazuma.
5. člen
Skupne določbe za prevoz potnikov
1. Dovoljenja in dovolilnice niso prenosljivi na druge prevoznike.
2. Opravljanje kabotaže je prepovedano. Lokalni izleti, ki se
organizirajo izključno za skupino potnikov, ki jih v ta kraj pripelje
isti prevoznik, se ne štejejo za kabotažo pod pogojem, da so
vpisani na potniški spremnici in jih odobri pristojni organ.

4. Dovoljenja po medsebojnem dogovoru izdata pristojna organa
pogodbenic.
III.DEL-PREVOZ BLAGA

Odločitev, da se dovoljenje odobri ali zavrne, se sprejme v
treh mesecih, razen če ne gre za posebne okoliščine.

6. člen
Sistem dovolilnic

Dovoljenja veljajo največ pet let. V njih so določeni pogoji
opravljanja prevozov, vključno z okoljevarstvenimi in
varnostnimi standardi, ki jih morajo izpolnjevati vozila.

1. Prevozniki, ki imajo sedež na ozemlju pogodbenice, lahko na
podlagi sistema dovolilnic opravljajo na ozemlju druge
pogodbenice:

4. člen
Občasni prevoz

a) prevoz med ozemljema obeh pogodbenic,

1. Za občasni prevoz in izmenični prevoz, ki se opravljata z
avtobusi, velja- sistem dovoljenj ali dovolilnic, ki jih izdata
pristojna organa v državi odhoda in v namembni državi.

b) prevoz med krajem na ozemlju druge pogodbenice in
krajem na ozemlju tretje države pod pogojem, da vožnja
vključuje državo, v kateri je sedež prevoznika. Ta omejitev
ne velja za vožnje s praznim vozilom,

2. Kot izjema k prvemu odstavku tega člena so spodaj navedeni
prevozi oproščeni dovoljenj ali dovolilnic na ozemlju države
gostiteljice:

c) tranzitni prevoz.
2. Kabotaža je dovoljena samo s posebnim dovoljenjem države
gostiteljice.

a) krožna vožnja zaprtih vrat, pri katerih isto vozilo prevaža
isto skupino potnikov ves čas potovanja in jo tudi pripelje
nazaj v odhodni kraj;

7. člen
Prevozi, za katere dovolilnice niso potrebne

b) prevoz potnikov, ki se opravi s polnim vozilom pri odhodu
v namembni kraj in s praznim vozilom pri vrnitvi v odhodni
kraj;

1. Ne glede na 6. člen so naslednje vrste prevozov oproščene
dovolilnic:

c) prevoz s praznim vozilom pri odhodu v namembni kraj in
s polnim vozilom pri vrnitvi v odhodni kraj pod pogojem,
da je potnike predhodno isti prevoznik pripeljal na ozemlje
pogodbenice, kjer jih spet prevzame in odpelje na ozemlje
države, v kateri ima svoj sedež.

a) prevoz z vozili, katerih skupna dovoljena masa vključno
s priklopniki ne presega 6 ton ali pri katerih dovoljena
nosilnost vključno s priklopniki ne presega 3,5 tone,
b) občasen prevoz na letališča ali z njih v primerih, ko je
letalski prevoz preusmerjen,

3- Sprejemanje potnikov med liberaliziranim prevozom ni
dovoljeno, razen če ni za to izdano posebno dovoljenje.

c) prevoz poškodovanih ali pokvarjenih vozil in prevoz
servisnih vozil,

Skupni odbor, ustanovljen na podlagi 12. člena tega
sporazuma, lahko dopolni vrste občasnih ali izmeničnih
prevozov, za katere dovoljenja ali dovolilnice niso potrebne.

d) vožnje praznega tovornega vozila, poslanega kot
zamenjava za vozilo, ki se je pokvarilo v drugi državi, in
po popravilu tudi povratna vožnja vozila, ki se je pokvarilo,

4

- Vlogo za dovoljenje ali dovolilnico je treba predložiti pristojnemu
organu države gostiteljice.

e) prevoz rezervnih delov in potrebščin za čezoceanske
ladje in letala,

Skupni odbor, ustanovljen na podlagi 12. člena tega
sporazuma, odloča o obliki vloge za dovoljenje ali dovolilnico
in o dokumentih, ki ji morajo biti priloženi.

f) prevoz medicinskih potrebščin in opreme za nujne
primere, še zlasti ob naravnih nesrečah in človekoljubnih
potrebah,

Odločitev, da se dovoljenje oziroma dovolilnica odobri ali
zavrne, se sprejme v enem mesecu, razen če ni posebnih
okoliščin.
1
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deli so na ozemlju države gostiteljice oproščeni vseh uvoznih
carin pod pogojem, da prevoznik upošteva ustrezne carinske
predpise.

g) prevoz umetniških del in predmetov za sejme in razstave
ali za nekomercialne namene,
h) prevoz gledaliških rekvizitov, pripomočkov in živali na
gledališke, glasbene, filmske, športne ali cirkuške
predstave, sejme ali praznovanja ter z njih v
nekomercialne namene in tistih, ki so namenjeni za radijska
snemanja ali filmsko ali televizijsko produkcijo,

3. Za prevoz, za katerega veljajo določbe tega sporazuma, se
v državi gostiteljici plačujejo cestne pristojbine, cestnine in
ostale dajatve za uporabo cestnega omrežja ali mostov.
Cestnine in druge pristojbine se prevoznikom obeh
pogodbenic zaračunavajo brez razlikovanja.

i) selitveni prevoz, ki ga opravlja podjetje s posebno opremo
in osebjem v ta namen,
j)

10. člen
Masa in dimenzije

prevoz posmrtnih ostankov,

1. Glede mase in dimenzij vozil se vsaka pogodbenica obveže,
da za vozila, registrirana v državi druge pogodbenice, ne bo
nalagala pogojev, ki bi bili strožji kot pogoji, veljavni za vozila,
registrirana v njeni državi.

k) začetna in zadnja etapa - mednarodna in na območju
države - kombiniranega prevoza po cesti pod pogojem,
da se uporablja ustrezna nakladalna ali razkladalna
postaja, ki je najbližje kraju nakladanja ali razkladanja
tovora,

2. Skupni odbor, omenjen v 12. členu tega sporazuma, lahko
razširi ali skrči seznam vrst prevozov, za katere dovolilnice
niso potrebne.

2. Če masa ali dimenzije vozila ali kombinacije vozil, ki opravljajo
prevoz, presegajo dovoljeni maksimum v državi pogodbenice,
je treba dobiti posebno dovoljenje pristojnega organa te
pogodbenice pred začetkom opravljanja prevoza. Pogodbenici
druga drugo obveščata o spremembah predpisov v zvezi z
maso in dimenzijami vozil.

8. člen
Skupne določbe za prevoz blaga

11. člen
Nadzor, obveznosti prevoznikov in kršitve

1. Pristojna organa pogodbenic vsako leto izmenjata
dogovorjeno število praznih obrazcev za dovolilnice.
Dovolilnice za prevoz blaga veljajo 13 mesecev od začetka
vsakega koledarskega leta.

1. V skladu z določbami tega sporazuma morajo prevozniki ene
države in posadke njihovih vozil na ozemlju druge države
upoštevati veljavno zakonodajo te države in vse ustrezne
mednarodne konvencije, ki zavezujejo obe pogodbenici.

2. Dovolilnice niso prenosljive.

2. Dovolilnice in drugi potrebni dokumenti, ki se zahtevajo po
tem sporazumu, morajo biti v vozilih, na katera se nanašajo,
in jih je treba pokazati na zahtevo uradne osebe ene ali druge
pogodbenice, ki je pooblaščena, da jih lahko zahteva.

I)

prevoz poštnih pošiljk.

3. Dovolilnice se lahko hkrati uporabljajo samo za eno vozilo.
Če gre za kombinacijo vozil, je motorno vozilo odločilni
dejavnik pri izdaji ali oprostitvi dovolilnice.

3. Če voznik ali posadka njegovega vozila hudo ali večkrat krši
določbe tega sporazuma kot tudi druge veljavne zakone in
predpise v drugi državi, pristojni organ države, v kateri je
registrirano vozilo, na zahtevo pristojnega organa države, v
kateri je prišlo do kršitve:
a) izreče opomin ali
b) začasno v celoti ali delno razveljavi dovoljenje prevoznika
za opravljanje prevoznih storitev na ozemlju druge
pogodbenice.

4. Skupni odbor, omenjen v 12. členu, se dogovori o letni kvoti in
vrsti dovolilnic za vsako pogodbenico glede na razvoj
gospodarskih odnosov in potrebe zunanjetrgovinske menjave
pogodbenic.
5. Kabotaža je prepovedana, razen kadar jo izrecno odobri
pristojni organ v državi gostiteljici.
Skupni odbor se v skladu z 12. členom dogovori o vsebini in
vzorcu posebnih vrst dovolilnic.

4. Pristojni organ, ki sprejme enega od ukrepov, omenjenih v
zgornjem odstavku, o tem obvesti pristojni organ druge
pogodbenice.

IV. DEL - SKUPNE DOLOČBE
5. Določbe tega člena ne izključujejo sankcij, ki jih lahko naložijo
sodišča ali drugi organi države na ozemlju, na katerem so bili
kršeni notranji predpisi.

9. člen
Davčne določbe
1. Prevoz z vozili, registriranimi na ozemlju ene pogodbenice, ki
se začasno opravlja na ozemlju druge pogodbenice po
določbah tega sporazuma, je na podlagi vzajemnosti oproščen
plačila vseh davkov v zvezi z lastništvom, registracijo in
upravljanjem vozil kakor tudi posebnih davkov na prevozne
storitve.

12. člen
Sodelovanje in skupni odbor
1. Pristojna organa pogodbenic oblikujeta skupni odbor za
reševanje tekočih vprašanj, ki lahko nastanejo v zvezi z
uporabo in razlago tega sporazuma.

2. Gorivo, ki je v serijsko vgrajenih standardnih rezervoarjih
vozila in je namenjeno pogonu vozila, ter maziva in rezervni

poročevalec, št. 47

2. Skupni odbor se sestaja na zahtevo enega ali drugega
pristojnega organa. Sestanki so izmenično na ozemlju ene in
druge pogodbenice vsaj enkrat letno.
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V. DEL - KONČNE DOLOČBE

veljavnosti tega sporazuma o tem, da ga namerava
odpovedati.

13. člen
Začetek veljavnosti in trajanje sporazuma

Sestavljeno v Ljubljani dne 11. februarja 2000 v dveh izvirnikih v
slovenskem, moldovskem in angleškem jeziku kot enako
verodostojnih besedilih. Ob različni razlagi in uporabi določb
sporazuma prevlada angleško besedilo.

1. Ta sporazum začne veljati na dan zadnjega pisnega obvestila
po diplomatski poti, da sta pogodbenici izpolnili potrebne
notranje postopke za začetek njegove veljavnosti.
2. Ta sporazum se sklene za obdobje pet let. Njegova veljavnost
se samodejno podaljšuje za nadaljnja petletna obdobja, če
nobena od pogodbenic pisno ne obvesti druge pogodbenice
po diplomatski poti najmanj šest mesecev pred iztekom

ZA VLADO
REPUBLIKE SLOVENIJE

ZA VLADO
REPUBLIKE MOLDOVE

mag. Anton BERGAUER, l.r.

Nlcolae TABACARO, l.r.

3. člen

4. člen

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet in zveze.

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

OBRAZLOŽITEV

Sporazum sta 11. februarja 2000 v Ljubljani podpisala minister za
promet in zveze Republike Slovenije, mag. Anton BERGAUER
ter minister za promet in zveze Republike Moldove g. Nicolae
TABACARO.

ozemlji, kot tudi potovanje praznih vozil. Prevoz blaga med
ozemljema obeh pogodbenic, med krajem na ozemlju druge
pogodbenice in krajem na ozemlju tretje države ter v tranzitu, se
lahko opravlja na podlagi dovolilnic.

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.

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 skupnega odbora (stroški
potovanj, dnevnice) predvidoma enkrat letno.

Sporazum s svojimi določbami ureja cestni promet potnikov in
blaga med državama pogodbenicama in v tranzitu čez njuni

10. julij 2000
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jeziku, prilagamo pa fotokopiji izvirnikov omenjenega
memoranduma.

Vlada Republike Slovenije
Številka: 433-13/99-7
Ljubljana, 04.07.2000

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:

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 29. junija 2000
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA
O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN
VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE ZA IZVEDBO
AVTOCESTNIH OBJEKTOV, POTREBNIH ZA POVEZAVO
S SLOVENSKIM AVTOCESTNIM OMREŽJEM,

- Alojz PETERLE, minister za zunanje zadeve
- Zvonko IVANUŠIČ, minister za finance
- Mitja DROBNIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance
- Senka MAVER, državna podsekretarka v Ministrstvu za finance
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah, s predlogom,
da se uvrsti na julijsko sejo Državnega zbora.
Ker je v besedilu memoranduma prišlo do pravno tehnične
napake (zamenjava poimenovanja kraja podpisa) v obravnavo
pošilja čistopis memoranduma v slovenskem in italijanskem

10. julij 2000

dr. Verica Trstenjak, l.r.
GENERALNA SEKRETARKA
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VLADA fcEPUDLKE S LOV EH i

PREDLOG
29.6.2000
EVA 2000-1811-0067

ZAKON
O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA O SOGLASJU MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE ZA IZVEDBO AVTOCESTNIH
OBJEKTOV, POTREBNIH ZA POVEZAVO S SLOVENSKIM AVTOCESTNIM
OMREŽJEM

1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Italijanske
republike za izvedbo avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo s slovenskim avtocestnim
omrežjem, podpisan v Ljubljani 12. aprila 2000.

2. člen
Memorandum se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi:

poročevalec, št. 47
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MEMORANDUM O SOGLASJU
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE
ZA IZVEDBO AVTOCESTNIH OBJEKTOV, POTREBNIH ZA POVEZAVO S
SLOVENSKIM AVTOCESTNIM OMREŽJEM

Vlada Republike Slovenije

Vlada Italijanske republike

sta se ob upoštevanju, da:
- je italijanski zakon št. 19 z dne 9. januarja 1991 v 12. členu predvidel dodelitev denarnih
sredstev deželi Furlaniji - Julijski krajini, namenjenih financiranju avtocestnih objektov,
potrebnih za povezavo mejnih prehodov Trst-Femetiči in Gorica-Štandrež s slovenskim
avtocestnim omrežjem;
- je deželni zakon Furlanije - Julijske krajine št. 34 z dne 22. avgusta 1991 za izvajanje
italijanskega zakona št. 19 z dne 9. januarja 1991 z določbo 4. člena pooblastil deželno
upravo, naj družbi "Autovie Venete" dodeli zneske, ki izhajajo iz omenjene državne
dodelitve, ter naj družbi "Autovie Venete" podeli mandat za izvedbo vseh dejanj, potrebnih
za financiranje omenjenih avtocestnih objektov, za katere se ti zneski namenjajo;
- je družba "Autovie Venete" z "Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji" (DARS d. d.)
dne 11. aprila 2000 sklenila posojilno pogodbo za kredit v znesku 92.504.000.000.- ITL (v
nadaljnjem besedilu: posojilna pogodba);
- je Državni zbor Republike Slovenije dne 15. februarja 2000 sprejel Zakon o poroštvu (v
nadaljnjem besedilu: zakon) Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga z navedeno
posojilno pogodbo posojilojemalec najame pri Autovie Venete;
- daje Republika Slovenija po zakonu svoje poroštvo za obveznosti posojilojemalca, in sicer
do skupne vsote in pod pogoji, kijih določa sam zakon, naveden v predhodni 4. točki,
sporazumeli, kot sledi:

10. julij 2000
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1. člen
Republika Slovenija se zavezuje, da bo italijanski strani po prejemu prvega pisnega poziva
plačala vse zneske, ki gredo posojilodajalcu v skladu s posojilno pogodbo, če DARS ne bi
izpolnil svojih obveznosti v rokih in pod pogoji, določenimi s posojilno pogodbo. Slovenska
stran bo izpolnjevala te obveznosti na način in v rokih, določenih s tem memorandumom o
soglasju.

2. člen
Če DARS ob datumu zapadlosti ne bi plačal katerega koli obroka glavnice, dospelega v
skladu s posojilno pogodbo, ali če bi družba Autovie Venete od DARS-a prejela sporočilo o
tem, da ta ne namerava plačati ali da ni sposoben plačati katerega koli obroka ob datumu
zapadlosti, mora družba Autovie Venete o neporavnanem plačilu ali o vsebini sporočila, ki ga
je prejela od DARS-a, nemudoma obvestiti slovensko stran ter jo pozvati, naj izpolni
obveznost.

3. člen
Vsakemu pozivu Autovie Venete slovenski strani na podlagi tega memoranduma o soglasju je
treba priložiti dopis, s katerim je Autovie Venete pozvala DARS, naj izpolni obveznost, ki
izhaja iz posojilne pogodbe, oziroma dopis DARS-a, iz katerega je razvidno, da ne bo plačal
ali da ne bo sposoben plačati katerega koli obroka ob datumu njegove zapadlosti.

4. člen
Slovenska stran se zavezuje italijanski strani plačati vsak znesek, zahtevan s pozivom na
podlagi tega memoranduma o soglasju, in sicer v 10 delovnih dneh od datuma prejema poziva
- ki ga pošlje Autovie Venete - na račun, ki ga ta navede v svojem pozivu k izpolnitvi
obveznosti.
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5. člen
Slovenska stran bo morala plačati kateri koli znesek, ki je v skladu s posojilno pogodbo že
zapadel v plačilo, pa še ni bil poravnan, in sicer v skladu s pogoji tega memoranduma o
soglasju.

6. člen
Slovenska stran bo izvedla plačila brez kakršnih koli odbitkov iz naslova taks, davkov ali
drugih bremen, ne da bi zahtevala kakršno koli povračilo.

7. člen
Slovenska stran ne more odstopiti od poroštva, vse dokler ne bo DARS italijanski strani plačal
vseh prejetih zneskov.

8. člen
Dopisi, pozivi in druga obvestila, ki se pošiljajo na podlagi tega memoranduma o soglasju,
morajo biti v pisni obliki. Vsa obvestila morajo biti poslana priporočeno po pošti ali po faksu
ali izročena osebno naslovniku na spodaj navedeni naslov oziroma številko faksa (razen če
naslovnik sporoči spremembo naslova ali številke faksa; v tem primeru se obvestila pošiljajo
na naslov oziroma številko, ki je bila v ta namen sporočena kot zadnja).
Vsako sporočilo se šteje kot veljavno prispelo ob prejemu, če je v pisni obliki, oziroma - v
primeru faks sporočil - ob končanem prenosu sporočila z ustrezno potrditvijo prejema na
pošiljateljevem faksu. Sporočila, poslana v skladu z zgoraj omenjenim, ki niso prejeta na
delovni dan ali so prispela po končanem delovniku, kakršen velja v namembnem kraju, se
štejejo kot prispela šele naslednji delovni dan v omenjenem kraju.

9. člen
Naslov in številka faksa slovenske strani sta: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3,
Ljubljana, (061) 125 81 63.
Naslov in številka faksa italijanske strani sta: Zakladno ministrstvo, Via XX Settembre 97,
00100 Rim, (06)4741736.
Naslov in številka faksa Autovie Venete sta: Via Locchi n. 19, Trst, (040) 3189235.
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Naslov in številka faksa DARS-a d. d. sta: Ulica XIV. divizije 4, Celje, (063) 44 20 01.

10. člen
Kateri koli spor, ki bi morebiti nastal glede razlage ali izvajanja tega memoranduma, se bo
reševal po diplomatski poti.

11. člen
Ta memorandum o soglasju bo začel veljati prvi naslednji dan po datumu potrditve prejema
drugega od obvestil, s katerima se bosta pogodbenici uradno obvestili, da so bili končani
postopki, predvideni v njunih notranjih ureditvah.

S tem namenom sta podpisana predstavnika, ki sta ju vladi za to pravilno pooblastili,
podpisala ta memorandum.

Sestavljeno v Ljubljani dne 12.4.2000 v dveh izvirnikih v slovenskem in italijanskem jeziku,
pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.

Za Vlado
Republike Slovenije

Za Vlado
Italijanske republike

Valter Reščič l.r.

Umberto Ranieri l.r.

poročevalec, št. 47
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3. člen
Za izvajanje tega Memoranduma skrbi Ministrstvo za finance.

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

Izgradnja 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto je bila načrtovana v letnem
programu DARS d.d. za leto 1998 in programu dela DARS d.d. za leto 1999, kjer je med viri
sredstev za navedeni AC odsek določeno tudi najetje italijanskega kredita pri Autovie Venete
S.p A. Kredit v višini 92.504 mio ITL oz. 57 mio USD je namenjen financiranju 2. in 3. etape
avtocestnega odseka Vipava - Razdrto v skupni dolžini 14,5 km. Skupna predračunska
vrednost izgradnje skladno s programom dela DARS d.d. za leto 1998 in programom dela
DARS d.d. za leto 1999 znaša 181 mio USD.
Vlada Republike Slovenije je na seji 18. 02. 1999 podelila slovenski pogajalski skupini
mandat, da začne s pogajanji za sklenitev poroštvene pogodbe med Republiko Slovenijo in
Republiko Italijo, h kreditni pogodbi za znesek 92.504 mio ITL, ki jo bosta sklenila DARS
d.d. in Autovie Venete S.p.A, za projekt izgradnje 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava Razdrto.
Pogajanja za sklenitev kreditne pogodbe med DARS d.d. in Autovie Venete S.p.A. ter
pogajanja za sklenitev poroštvene pogodbe med RS in RI so bila opravljena 12. maja 1999 v
Rimu. Po zaključku pogajanj je bila poroštvena pogodba tudi parafirana. Veleposlaništvo
Republike Italije je 3. avgusta 1999 poslalo Ministrstvu za zunanje zadeve Republike
Slovenije verbalno noto, s katero je italijanska stran predlagala, da se namesto poroštvene
pogodbe za kredit po Zakonu številka 19/91 Republike Italije, sklene Memorandum o soglasju
med Vlado Italijanske Republike in Vlado Republike Slovenije o gradnji avtocestnih povezav
s slovenskim avtocestnim omrežjem. S tem bi se italijanska stran izognila dolgotrajni
proceduri oz. ratifikaciji Memoranduma v italijanskem parlamentu, medtem ko bi vsebina
parafirane poroštvene pogodbe bila identična vsebini memoranduma.
Slovenska Stranje sprejela italijanski predlog.
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Italije je dne 1. decembra 1999 poslalo Sloveniji
verbalno noto, s katero je dokončno potrdilo višino brezobrestnega kredita za financiranje
avtocestnega odseka Vipava-Razdrto, odobrenega na osnovi italijanskega zakona 19/91 v
znesku 92.504 mio ITL.
Zakon o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti iz kredita, ki ga najame DARS d.d. pri
Autovie Venete S.p.A, za izgradnjo 2. in 3. etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto je bil
dne 15. februarja 2000 sprejet v Državnem zboru Republike Slovenije, Zakon o soglasju
Republike Slovenije DARS d.d. za najetje kredita Autovie Venete S.p.A za izgradnjo 2. in 3.
etape avtocestnega odseka Vipava - Razdrto pa je Državni zbor Republike Slovenije sprejel
16. februarja 2000.
Na podlagi zakona o poroštvu je bila dne 11. aprila 2000 sklenjena kreditna pogodba med
DARSOM d.d. in Autovie Venete S.p.A.
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Zakon o poroštvu določa osnovne elemente kasnejše kreditne pogodbe in Memoranduma o
soglasju, določa obveznosti Republike Slovenije kot garanta, podpisnika Memoranduma ter
opredeljuje regresno pravico Republike Slovenije v primeru, da poravna obveznosti namesto
DARS. d.d. V 1. členu zakona o poroštvu so opredeljeni pogoji, ki se nanašajo na:
• brezobrestnost kredita, kije pogojen s pogoji, določenimi v kreditni pogodbi in sicer podpis
pogodbe o tehničnem sodelovanju in sporazuma o ustanovitvi skupne komisije za nadzor
uporabe kredita;
• vračanje kredita v 15 enakih letnih obrokih, s tem da se prvi obrok začne plačevati po dveh
letih od dneva začetka obratovanja ali kolavdacije avtocestnega odseka Vipava - Razdrto;
• oddajo razpisnih del, ki bo potekala na podlagi odprtih mednarodnih razpisov za oddajo
javnih naročil po načelih direktiv EU;
• na opremljanje slovenskega in italijanskega dela avtoceste z napravami, ki bodo omogočile
uporabo enotne plačilne kartice, kot je opredeljeno v pogodbi o tehničnem sodelovanju.
Garancijski pogoji določeni v Memorandumu o soglasju so podobni standardnim pogojem
nekaterih mednarodnih finančnih organizacij (npr. EIB) in določajo, da se garant zavezuje, da
bo na prvi pisni poziv plačal italijanski strani vse po kreditni pogodbi izterljive zneske, ki jih
DARS d.d. ne bi plačal v roku in v skladu s pogoji iz kreditne pogodbe; da se garant zavezuje,
da bo plačilo izvršil brez odtegljajev na račun davkov, taks ali drugih bremen in ne bo
zahteval nikakršne poravnave; da garant ne more odstopiti od poroštva, dokler DARS d.d. ne
plača italijanski strani vseh prejetih računov.
Memorandum o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vladi Italijanske Republike za
izvedbo avtocestnih odsekov, potrebnih za povezavo s slovenskim avtocestnim omrežjem je
bil podpisan v Ljubljani dne 12. aprila 2000.
Memorandum o soglasju skladno z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah
ratificira Državni zbor Republike Slovenije.
Memorandum je v skladu s predpisi Evropskih skupnosti.
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MEMORANDUM O SOGLASJU
MED
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO ITALIJANSKE REPUBLIKE
ZA IZVEDBO AVTOCESTNIH OBJEKTOV, POTREBNIH ZA POVEZAVO S
SLOVENSKIM AVTOCESTNIM OMREŽJEM

Vlada Republike Slovenije
in
Vlada Italijanske republike

sta se ob upoštevanju, da:
- je italijanski zakon Št. 19 z dne 9. januaija 1991 v 12. členu predvidel dodelitev
denarnih sredstev deželi Furlaniji - Julijski krajini, namenjenih financiranju
avtocestnih objektov, potrebnih za povezavo mejnih prehodov Trst-Fernetiči in
Gorica-Štandrež s slovenskim avtocestnim omrežjem;
- je deželni zakon Furlanije - Julijske krajine št. 34 z dne 22. avgusta 1991 za
izvajanje italijanskega zakona št. 19 z dne 9. januarja 1991 z določbo 4. člena
pooblastil deželno upravo, naj družbi "Autovie Venete" dodeli zneske, ki izhajajo
iz omenjene državne dodelitve, ter naj družbi "Autovie Venete" podeli mandat za
izvedbo vseh dejanj, potrebnih za financiranje omenjenih avtocestnih objektov, za
katere se ti zneski namenjajo;
- je družba "Autovie Venete" z "Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji" (DARS
d. d.) dne /Q:3f?ri!Q-..29Q0 sklenila posojilno pogodbo za kredit v znesku
92.504.000.000.- ITL (v nadaljnjem besedilu: posojilna pogodba);
- je Državni zbor Republike Slovenije dne 15. februarja 2000 sprejel Zakon o
poroštvu (v nadaljnjem besedilu: zakon) Republike Slovenije za obveznosti iz
kredita, ki ga z navedeno posojilno pogodbo posojilojemalec najame pri Autovie
Venete;
- daje Republika Slovenija po zakonu svoje poroštvo za obveznosti posojilojemalca,
in sicer do skupne vsote in pod pogoji, ki jih določa sam zakon, naveden v
predhodni 4. točki,
sporazumeli, kot sledi:
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I. člen
Republika Slovenija se zavezuje, da bo italijanski strani po prejemu prvega pisnega
poziva plačala vse zneske, ki gredo posojilodajalcu v skladu s posojilno pogodbo, če
DARS ne bi izpolnil svojih obveznosti v rokih in pod pogoji, določenimi s posojilno
pogodbo. Slovenska stran bo izpolnjevala te obveznosti na način in v rokih, določenih
s tem memorandumom o soglasju.

2. člen
Če DARS ob datumu zapadlosti ne bi plačal katerega koli obroka glavnice, dospelega
v skladu s posojilno pogodbo, ali če bi družba Autovie Venete od DARS-a prejela
sporočilo o tem, da ta ne namerava plačati ali da ni sposoben plačati katerega koli
obroka ob datumu zapadlosti, mora družba Autovie Venete o neporavnanem plačilu ali
o vsebini sporočila, ki ga je prejela od DARS-a, nemudoma obvestiti slovensko stran
ter jo pozvati, naj izpolni obveznost.

3. člen
Vsakemu pozivu Autovie Venete slovenski strani na podlagi tega memoranduma o
soglasju je treba priložiti dopis, s katerim je Autovie Venete pozvala DARS, naj
izpolni obveznost, ki izhaja iz posojilne pogodbe, oziroma dopis DARS-a, iz katerega
je razvidno, da ne bo plačal ali da ne bo sposoben plačati katerega koli obroka ob
datumu njegove zapadlosti.

4. člen
Slovenska stran se zavezuje italijanski strani plačati vsak znesek, zahtevan s pozivom
na podlagi tega memoranduma o soglasju, in sicer v 10 delovnih dneh od datuma
prejema poziva - ki ga pošlje Autovie Venete - na račun, ki ga ta navede v svojem
pozivu k izpolnitvi obveznosti.

5. člen
Slovenska stran bo morala plačati kateri koli znesek, ki je v skladu s posojilno
pogodbo že zapadel v plačilo, pa še ni bil poravnan, in sicer v skladu s pogoji tega
memoranduma o soglasju.
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6. člen
Slovenska stran bo izvedla plačila brez kakršnih koli odbitkov iz naslova taks, davkov
ali drugih bremen, ne da bi zahtevala kakršno koli povračilo.

7. člen
Slovenska stran ne more odstopiti od poroštva, vse dokler ne bo DARS italijanski
strani plačal vseh prejetih zneskov.

8, člen
Dopisi, pozivi in druga obvestila, ki se pošiljajo na podlagi tega memoranduma o
soglasju, morajo biti v pisni obliki. Vsa obvestila morajo biti poslana priporočeno po
pošti ali po faksu ali izročena osebno naslovniku na spodaj navedeni naslov oziroma
številko faksa (razen če naslovnik sporoči spremembo naslova ali številke faksa; v tem
primeru se obvestila pošiljajo na naslov oziroma številko, ki je bila v ta namen
sporočena kot zadnja).
Vsako sporočilo se šteje kot veljavno prispelo ob prejemu, če je v pisni obliki,
oziroma - v primeru faks sporočil - ob končanem prenosu sporočila z ustrezno
potrditvijo prejema na pošiljateljevem faksu. Sporočila, poslana v skladu z zgoraj
omenjenim, ki niso prejeta na delovni dan ali so prispela po končanem delovniku,
kakršen velja v namembnem kraju, se štejejo kot prispela šele naslednji delovni dan v
omenjenem kraju.

9. člen
Naslov in številka faksa slovenske strani sta: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3,
Ljubljana, (061) 125 81 63.
Naslov in številka faksa italijanske strani sta: Zakladno ministrstvo, Via XX
Settembre 97. 00100 Rim, (06) 4741736.
Naslov in številka faksa Autovie Venete sta: Via Locchi n. 19, Trst, (040) 3189235.
Naslov in številka faksa DARS-a d. d. sta: Ulica XIV. divizije 4, Celje, (063) 44 20
01.
10. člen
Kateri koli spor, ki bi morebiti nastal glede razlage ali izvajanja tega memoranduma,
se bo reševal po diplomatski poti.
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11. člen
Ta memorandum o soglasju bo začel veljati prvi naslednji dan po datumu potrditve
prejema drugega od obvestil, s katerima se bosta pogodbenici uradno obvestili, da so
bili končani postopki, predvideni v njunih notranjih ureditvah.

S tem namenom sta podpisana predstavnika, ki staju vladi za to pravilno pooblastili,
podpisala ta memorandum.

Sestavljeno v
dne
!t
v dveh izvirnikih v
slovenskem in italijanskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni.

Za Vlado
Republike Slovenije

Za Vlado
Italijanske republike

Umberto Ranieri l.r.

Valter Reščič l.r.
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Predlog za

SPREJEM

OBVEZNE

ODSTAVKA

DRŽAVNEM

(ZDT,

37.

A

RAZLAGE

ČLENA

IV.

ZAKONA

0

TOŽILSTVU

Ur.l.RS,

št.

63/94

in

59/99)

(ORZDT37)
- EPA 1205 - II
Darja Lavtižar Bebler
Državni zbor
Republike Slovenije
Ljubljana, 19.6.2000

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE IV.
ODSTAVKA 37. a ČLENA ZAKONA O DRŽAVNEM
TOŽILSTVU (ZDT, Ur.l.RS, št. 63/94 in 59/99).

Podpisana poslanka pošilja na podlagi 209. člena Poslovnika
Državnega zbora RS (Ur.l. RS, št. 40/93, 80/94, 28/96 in
26/97)

Darja Lavtižar Bebler, l.r.

OBRAZLOŽITEV:

Na podlagi 208. člena Poslovnika DZ RS (Ur.l. RS, št. 40/93, 80/
94, 28/96 in 26/97) vam pošiljam predlog za sprejem obvezne
razlage IV. odstavka 37.a člena Zakona o državnem tožilstvu s
prošnjo, da jo skladno z 210. členom Poslovnika DZ RS,
posredujete v odločitev Državnemu zboru.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu
(ZDT-A, Ur.l. RS, št. 59/99 - v nadaljevanju novela), katerega
sestavni del je tudi določilo IV. odstavka 37.a člena, predstavlja
novo zakonsko ureditev položaja in pristojnosti državnih tožilcev,
ki delujejo v Skupini državnih tožilcev za posebne zadeve pri DT
RS (v nadaljevanju skupina). Zakonska ureditev po noveli, kar
zadeva določitev stvarne pristojnosti skupine, ni doživela
sprememb. Stvarno pristojnost za obravnavanje določene
kazenske zadeve državnim tožilcem v skupini tako še vedno
podeljuje generalni državni tožilec RS s svojim aktom o dodelitvi,
po novem seveda upoštevaje kriterije iz II. odstavka noveliranega
10. člena, z uporabo katerih je ugotoviti ali določena zadeva sodi
v zadevo tako imenovanega organiziranega kriminala. Skupini so
namreč po noveli v obravnavanje lahko dodeljene le tiste zadeve,
ki jih je z uporabo teh kriterijev šteti za organiziran kriminal in ne
več vse zadeve po prosti presoji generalnega državnega tožilca.
Novela pa, v primerjavi s prejšnjo ureditvijo, ki je poznala le en

Besedilo določila IV. odstavka 37.a člena ZDT. za katerega
se predlaga obvezna razlaga se olasl:
"Dodelitev v skupino ne posega v položaj državnega tožilca,
pripada pa mu plača okrožnega državnega tožilca - svetnika".
Predlog besedila obvezne razlage:
"Državni tožilec dodeljen v skupino iz 10. člena zakona, je v času
dodelitve v skupino mimo zadev, ki so skupini dodeljene v
obravnavo po III. odstavku 10. člena zakona, pristojen obravnavati
tudi tiste zadeve, ki so v stvarni in krajevni pristojnosti tistega
državnega tožilstva, za katero je bil imenovan v funkcijo."
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Določila novele o dodelitvi v skupino gotovo predstavljajo eno
izmed izjem 4. člena ZDT glede organa, kjer državni tožilec opravlja
funkcijo. Glede vsebine dela državnega tožilca oz. njegovih
pristojnosti in pooblastil, pa po moji oceni teh določil ni mogoče
razlagati na način, da se z dodelitvijo v skupino pristojnosti in
pooblastila državnih tožilcev omejujejo oz. zmanjšujejo, temveč,
vsaj glede krajevne pristojnosti, kvečjemu nasprotno.

člen in sicer 10. člen, prinaša tudi nekatere določbe organizacijske
narave, saj govori o organiziranosti skupine, podlagah za določitev
potrebnega števila mest državnih tožilcev v skupini, postopku za
imenovanje vodje skupine in postopku za dodelitev dražvnih
tožilcev v skupino.
Spremenjena ureditev v zvezii z določenjšo opredelitvijo stvarne
pristojnosti državnih tožilcev - članov skupine, oz. omejitev te
pristojnosti izključno na obravnavanje zadev tako imenovanega
organiziranega kriminala, pa povzroča v praksi nejasnosti, oz.
različne razlage glede odgovora na vprašanje ali so po uveljavitvi
novele državni tožilci, ki so dodeljeni v skupino, pristojni
obravnavati zgolj in izključno tiste zadeve, ki jih obravnava skupina
ali pa so ob teh zadevah, kot državni tožilci določenega
državnega tožilstva, na katerega so bili imenovani in s katerega
so bili na delo v skupino tudi dodeljeni, v času mandata v skupini
pristojni obra vnavati tudi druge zadeve iz pristojnosti tistega
državnega tožilstva.

Državni tožilev je kot član skupine po eni strani v imenu skupine
pristojen izvajati pregon na ozemlju celotne države (razširjena
krajevna pristojnost - izjema od določila 47. člena ZKP), seveda v
tem svojstvu le glede tistih kaznivih dejanj organiziranega kriminala,
ki jih je generalni državni tožilec dodelil v obravnavanje skupini.
Po drugi strani pa kot državni tožilec določenega državnega
tožilstva, za katero je bil kot državni tožilec v trajni mandat
imenovan, z dodelitvijo v skupino ne bi smel izgubiti pristojnosti,
da v imenu tega tožilstva (kolikor mu seveda delovne dolžnosti v
okviru dela v skupini to dopuščajo) izvaja pregon tudi glede vseh
drugih kaznivih dejanj v stvarni in krajevni pristojnosti tega tožilstva,
skladno s splošnimi določbami o stvarni in krajevni pristojnosti
državnih tožilcev (46. in 47. člen ZKP ter ustrezne določbe ZDT).
Če bi se namreč štelo, da z dodelitvijo v skupino državnih tožilcev
v času dodelitve (šest let ali več) ni pristojen, oz. bi mu bilo po
zakonu to onemogočeno v imenu državnega tožilstva, na
katerega je bil iemenovan v trajni tožilski mandat, obravnavati
tudi zadeve iz pristojnosti tega tožilstva, torej po določbah o splošni
stvari in krajevni pristojnosti državnih tožilcev, bi takšna povsem
neživljenjska razlaga utegnila povzročiti neekonomičnost in
zastoje pri obravnavanju zadev, vsaj v tistem času njegovega
najmanj šestletnega mandata v skupini, ko z delom na zadevah
iz pristojnosti skupine ne bi bil polno ali pa sploh obremenjen.

Novela (4. člen) vsebuje nov 37.a člen zakona, v katerem so
opisani pogoji in postopek za pridobitev statusa člana skupine.
Po določbi III. odstavka je mandat državnega tožilca kot člana
skupine omejen na šest let, z možnostjo ponovne dodelitve, v IV.
odstavku pa je določeno, da dodelitev v skupino ne posega v
položaj državnega tožilca, pripada pa mu plača okrožnega
državnega tožilca - svetnika.
Določbe 37.a člena je seveda obravnavati skupaj s preostalimi
določili zakona, zlasti z določili I. odstavka 3. člena in 4. člena
ZDT, kjer je določeno, da je fuinkcija državnega tožilca trajna,
opravlja pa jo pri državnem tožilstvu, za katero je imenovan, v
kolikor ni v ZDT drugače določeno.
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Predlog za

ZA

SPREJEM

TOČKE

NA

34.

ČLENA

DODANO

(Ur.l.

št.

OBVEZNE

RAZLAGE

ZAKONA

0

3.

DAVKU

VREDNOST

89/98,

17/00)

(0RZDDV34)

-EPA 1216 -II
Poslanska kupina
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke
Branko TOMAŽIČ
Poslanec DZ RS
Ljubljana, 3/julij 2000

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 3. TOČKE
34. ČLENA ZAKONA O DAVKU NA DODANO VREDNOST
(Ur.l. št. 89/98, 17/00).

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 209. člena Poslovnika
Državnega zbora RS (Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 28/96 in
26/97)

Branko TOMAŽIČ, l.i

)
Na podlagi 208.člena Poslovnika DZ RS (Ur.l. RS , št. 40/93, 80/
94, 28/96 in 26/97) vam pošiljam predlog za sprejem obvezne
razlage 3. točke 34. Člena Zakona o davku na dodano vrednost
s prošnjo, da jo skladno z 210. Členom Poslovnika DZ RS,
posredujete v odločitev Državnemu zboru.

Za fizične osebe:
- Samostojne podjetnike; firmo ali priimek In Ime
zavezanca, sedež podjetja ali stalno prebivallšče(
podatki, ki so v prlglasltvenem listu pod zaporedno
številko 1 In 2) In davčno številko;
- Za zasebnike In ostale fizične osebe se vpisujejo podatki
o osebi In bivališču kot so vpisni v posebne registre ter
davčno številko.

Besedilo določila 3.točke 34. Člena Zakona o davku na
dodano vrednost, za katerega se predlaga obvezna razlaga
se glasi:
"3. firmo oziroma ime in sedež oziroma stalno prebivališče ter
Slavčno številko prejemnika blaga oziroma storitve:«

Obrazložitev:
Zakon o gospodarskih družbah opredeljuje v 7. točki 1. člena
samostojnega podjetnika kot fizično osebo, ki na trgu samostojno
opravlja pridobitno dejavnost.
Zakon o gospodarskih družbah predpisuje od 72 do vključno 76.
člena pravne okvire za delovanje samostojnega podjetnika
posameznika. Na osnovi 74.člena tega zakona je bil izdan Pravilnik
o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za
samostojnega podjetnika posameznika.

Predlog besedila obvezne razlage:
Za pravne osebe to pomeni firmo oziroma skrajšano firmo
aH sedež, ki )e vpisan/a pri pristojnem sodišču v skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah.
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priglasitvenimi listi kljub temu, da so bile vloge za vpis s strani
zavezancev popolne. Zavezanci morajo sedaj za ureditev teh
pomanjkljivosti vlagati zahtevke za popravke podatkov v registru
zavezancev za DDV.
Zato je nedopustno, da DURS v inšpekcijskih postopkih zahteva
od davčnih zavezancev, da so v poslovanju bolj dosledni do nje
same.
Zahtevajo namreč, da so tudi na prejetih računih v nazivu kupca
do črke natančno taki podatki, kot so pod rubriko firma v
priglasitvenem listu, kljub temu da priglasitveni list vsebuje pod
zaporedno št. Tudi podatke o fizični osebi, ki jih sami uporabljajo
za kontaktiranjem z zavezancem.
V tem primeru bi zavezanci morali zavračati tudi vse navedene
dopise in odločbe DURS.
Dosedanja praksa je torej obravnavala samostojne podjetnike na
drugačen način kot ostale gospodarske subjekte, saj kot fizična
oseba odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Zato pričakujem potrditev zgoraj predlaganega tolmačenja .

Pravilnik opisuje pogoje za verodostojno izdano knjigovodsko
listino v 17. Členu in nalaga samostojnemu podjetniku, da na
svojih izdanih računih uporablja firmo, kot je priglašena na
priglasitvenem listu.
Za prejeto knjigovodsko listino pa v 20. Členu , četrta alinea prve
točke navaja pogoj imena oseb ali naziv udeležencev pri
poslovnem dogodku.
Identifikacija za davčnega zavezanca je davčna številka , ki je v
primeru samostojnega podjetnika in vseh ostalih zasebnikov ista
za dejavnost in fizično osebo.
Dosedanja še trajajoča praksa DURS-a je da v kontaktiranju z
zavezanci uporablja njihove nazive kot fizične osebe in ne
uporablja firme priglašene v davčnem registru.
Na naslove fizičnih oseb so tako naslovljene številne odločbe, ki
se nanašajo na dejavnost.
Celo register zavezancev za Davek na dodano vrednost ima v
kar velikem delu vnesene podatke, ki se ne ujemajo s
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Vlada Republike Slovenije
Številka: 900-12/98-20
Ljubljana, 30.06.2000

NAMESTNIKOV GLAVNIH POGAJALCEV, Kl JE BILA V
BRUSLJU 26.05.2000,
ki ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v
seznanitev.

Vlada Republike Slovenije je na 5. seji dne 29. junija 2000
sprejela:
- POROČILO Z OSME MEDVLADNE KONFERENCE ZA
PRISTOP SLOVENIJE K EVROPSKI UNIJI NA RAVNI

dr. Verica Trstenjak, l.r.
GENERALNA SEKRETARKA

)

10. juli j 2000

69

poročevalec, št. 47

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Številka: 900-12/98-20
Ljubljana, 29.6.2000

POROČILO
Z OSME MEDVLADNE KONFERENCE ZA PRISTOP SLOVENIJE K EVROPSKI
UNIJI NA RAVNI NAMESTNIKOV GLAVNIH POGAJALCEV,
ki je bila v Bruslju, 26.S.2000

26. maja 2000 se je osmič sestala pogajalska konferenca za pristop Slovenije k
Evropski uniji na ravni namestnikov.
Delegacijo RS je vodil vodja Ožje pogajalske skupine dr. Janez Potočnik, v njej pa
so bili še dr. Marko Kranjec, vodja Misije RS pri EU, Andrej Rant, član OPS, mag.
Vojka Ravbar, članica OPS, dr. Rado Genorio, namestnik direktorja SVEZ, Marcel
Koprol, namestnik vodje Misije RS, mag. Živana Mejač, državna podsekretarka,
OPS, Maja Kezunovič, tiskovna predstavnica OPS, Iztok Jarc, svetovalec, Žiga
Bahovec, svetovalec ter Boštjan Šporar, 1. sekretar, vsi Misija RS pri EU.
Delegacijo EU in sestanek je vodil predsedujoči Coreperja, portugalski stalni
predstavnik Vasco Valente. Na sestanku so bili prisotni predstavniki držav članic in
Evropske komisije (generalni direktor GD Širitev Eneko Landaburu).
Kot je razvidno iz priloženega dnevnega reda, je konferenca potrdila sklepe 7.
sestanka na ravni namestnikov, ki je bil 6.4.2000, zatem pa prešla na vsebinska
pogajanja o štirih pogajalskih poglavjih, ki so bila na dnevnem redu, tj. prost pretok
oseb (2), prost pretok storitev (3), pravosodje in notranje zadeve (24) ter finančne in
proračunske določbe (29). Tri poglavja od štirih (2, 24 in 29) so bila na dnevnem
redu prvič.
Predsedujoči Coreperja je v uvodu obvestil slovensko stran o pogajanjih s helsinško
skupino kandidatk, ki so potekala 25.5. ter zatem glede posameznih poglavij na
kratko ponovil formulacije iz pogajalskega izhodišča EU.
Glede prostega pretoka oseb je poudaril pomen vzajemnega priznavanja poklicnih
kvalifikacij ter koordinacije sistemov socialne varnosti. Glede pretoka delavcev
vsebinska pogajanja po mnenju Unije niso mogoča, dokler ne bodo na voljo
informacije o pričakovanih migracijah. Glede slovenske zahteve za priznavanje
diplom, pridobljenih v drugih republikah SFRJ pred 25.6.1991, je prosil za dodatne
informacije.
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Glede pravosodja in notranjih zadev je Valente dejal, da gre za ključno politiko EU,
ki obsega številna področja. Uskladitev zakonodaje ter vzpostavitev oz. okrepitev
administrativne usposobljenosti za izvajanje sta izjemno pomembni.
Glede finančnih in proračunskih določb je dejal, da je potrebno zakonodajo uskladiti
pred pristopom, da bi lahko ves acquis s tega področja Slovenija začela uporabljati z
dnem pristopa. Glede zahteve za prehodno obdobje Unija meni, da v tem trenutku ni
mogoče oceniti kakšen bo položaj Slovenije glede plačil v in iz proračuna EU, saj je
to odvisno od pogajalskih rezultatov nekaterih drugih poglavij. Uporaba
predpristopne pomoči bo glavni kazalec sposobnosti implementacije.
Glede opravljanja storitev je poudaril napredek, ki je bil storjen v pogajanjih s
Slovenijo. Glede zahteve za prehodno obdobje za hraniIno-kreditne službe,
ustanovljene pred 20.2.1999, je dejal, da Unija meni, da je zahteva v skladu z merili
za presojo sprejemljivosti prehodnih obdobij. Prosil je, da Slovenija pojasni svoje
stališče glede zahteve za prehodno obdobje za t.i. "export ban", ki v okviru Unije ni
bil podaljšan.
Zatem je govoril generalni direktor GD Širitev Landaburu, ki je poudaril, da si
Komisija s pravočasno pripravo osnutkov izhodišč EU prizadeva držati ritem
pogajanj, ki je bil vzpostavljen. Glede dodatnega screeninga se je zahvalil slovenski
strani za posredovane odgovore. Glede rednega poročila za leto 2000 je poudaril,
da bo poudarek dan predvsem implementaciji. Stališče EU glede poglavja storitev je
ocenil kot velik napredek, glede pretoka oseb pa je potrebno dobiti podatke o
dejanskih in pričakovanih migracijah.
Vodja slovenske delegacije je uvodoma konferenco obvestil o tem, da kljub vladni
krizi delo na področju usklajevanja slovenske zakonodaje z acquisem poteka
nemoteno. Do sredine maja je bilo letos v primerjavi z lanskim letom sprejetih 39 %
predpisov, kar kaže da ni pomembnejših zaostankov. Zatem je poudaril, da
Slovenija sicer podpira željo, da se čimveč kandidatk čimprej vključi v Unijo, vendar
seveda le, če izpolnjujejo objektivne kriterije za članstvo. Slovenija pozdravlja
namere francoskega predsedstva Unije za oblikovanje nove metodologije in
strategije pogajanj. V zvezi z medvladno konferenco je dejal, da je Slovenija
prepričana, da bodo države članice dosegle soglasje v času francoskega
predsedstva pri čemer rezultati konference ne bodo upočasnili procesa širitve.
Glede pretoka oseb je vodja slovenske delegacije poudaril, da strahovi nekaterih
članic glede sprostitve pretoka oseb v primeru Slovenije niso upravičeni. Slovenija je
relativno visoko razvita kandidatka z BDP okrog 70 % povprečja Unije, visoko
ravnijo socialne varnosti, nižjo brezposelnostjo kot je povprečje v Uniji, majhnimi
razlikami med osrednjimi in perifernimi območji ter tradicionalno omejeno mobilno
delovno silo. Specifika Slovenije je tudi dejstvo, da ima sklenjenih 12 sporazumov z
državami članicami o koordinaciji sistemov socialne varnosti. Poleg tega je že
sprejela tudi zakon o pokojninski reformi.
Glede opravljanja storitev je povedal, da Slovenija pozdravlja stališče Unije, da je
zahteva za prehodno obdobje za hranilno-kreditne službe v skladu z merili za
presojo sprejemljivosti prehodnih obdobij. To kaže, da je mogoče glede zahtev za
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prehodna obdobja, če so dobro argumentirane, doseči rešitev, sprejemljivo za obe
strani. Glede prehodnega obdobja za "export ban" je povedal, da bo Slovenija svoje
stališče sporočila v kratkem.
Glede pravosodja in notranjih zadev je poudaril, da se Slovenija zaveda pomena
usklajenosti na tem področju ter dejal, da so bistveni deli acquisa že prenešeni v
slovensko zakonodajo. Zaradi zahtevnosti vključitve v schengenski sistem Slovenija
pričakuje nadaljnje sodelovanje in pomoč držav članic. Vodja delegacije je obvestil
še o predpisih, ki so bili sprejeti po predaji pogajalskega izhodišča.
Glede proračunskih in finančnih določb je poudaril, da Slovenija pričakuje, da ob
vstopu ne bo neto plačnica v proračun EU in da bo dogovorjeno prehodno obdobje,
ki bo omogočilo začetek izvajanja obveznosti iz naslova proračuna EU brez večjih
javnofinančnih šokov. Strinjal se je, da je v tej fazi prezgodaj ocenjevati podrobnosti
glede višine prihodkov in odhodkov proračuna EU za Slovenijo.
Ob koncu je vodja delegacije izrazil presenečenje in obžalovanje, da poglavje prost
pretok kapitala ni bilo uvrščeno na pogajanja kot je bilo sprva predvideno. Slovenija
je storila vse kar je bilo v njeni moči, da bi se pogajanja nadaljevala in pričakuje, da
bo poglavje uvrščeno na pogajanja ministrov 14.6.
Zatem je opozoril še na vrsto poglavij za katera je Slovenija oddala dodatna
pojasnila, vendar zaenkrat novih izhodišč EU še ni. Slovenija pričakuje, da bo EU
ohranila vzpostavljeni ritem pogajanj.
Ob koncu je predsedujoči Valente predlagal naslednji sklep, ki je bil sprejet:
Na 8. sestanku na ravni namestnikov je Pristopna konferenca začela pogajanja na
treh novih poglavjih (2, 24 in 29) ter nadaljevala pogajanja za prosto opravljanje
storitev. Pogajanja za vsa štiri poglavja se bodo nadaljevala.
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Letno poročilo
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1999

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

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 436-19/99-2
Ljubljana, 23.06.2000
Vlada Republike Slovenije je na 4. seji dne 22.6.2000 sprejela:

- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj,
- Anton GRABELJŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj.

- LETNO POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI
ZA LETI 1998 IN 1999,
ki ga pošilja na podlagi 15. člena Zakona o nadzoru državnih
pomoči.
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KAZALO
I. UVOD
Metodološka izhodišča

~

II. DRŽAVNE POMOČI V SLOVENIJI V LETIH 1997,1998 IN 1999.
1. KMETIJSTVO IN RIBIŠTVO.
1.1. Kmetijstvo ,
1.2. Ribištvo
2. INDUSTRIJA IN STORITVE...
2.1. Horizontalni cilji.
2.2. Posebni sektorji ..
3. REGIONALNE POMOČI.
III. PRILOGE 1.
1. Kategorue državnih pomoči
2. Instrumenti državnih pomoči
3. Vrste podatkov, viri in metode zbiranja podatkov o državnih pomočeh.
4. Specifični problemi
IV. PRILOGE 2.
KAZALO TABEL IN SLIK:
Tabela 1:

Državne pomoči v Sloveniji v letih 1997,1998 in 1999

Slika 1:

Državne pomoči po instrumentih v letih 1998 In 1999

Slika 2:

Državne pomoči v Sloveniji po posameznih kategorijah v letih 1997,1998 in 1999

Tabela 2:

Državne pomoči v Sloveniji v letih 1997,1998 in 1999 po posameznih

Tabela 3:

Državne pomoči sektorjem predelovalne industrije v Sloveniji v letih 1997, 1998 in 1999

Tabela 4:

Državne pomoči v kmetijstvu v letih 1997,1998 in 1999

Slika 3:

Deleži državnih pomoči v kmetijstvu v letih 1998 in 1999 po instrumentih

Tabela 5:

Državne pomoči v ribištvu v letih 1997,1998 in 1999

Slika 4:

Deleži državnih pomoči v ribištvu v letih 1998 in 1999 po instrumentih

Slika 5:

Deleži državnih pomoči po horizontalnih ciljih v letih 1998 in 1999 po instrumentih

Tabela 6:

Državne pomoči v jeklarstvu v letih 1997,1998 in 1999

Slika 6:

Deleži državnih pomoči v jeklarstvu v lelih 1998 in 1999 po Instrumentih

Tabela 7:

Državne pomoči v transportu v letih 1997,1998 in 1999

Slika 7:

Deleži državnih pomoči v transportu v letih 1998 In 1999 po instrumentih

Tabela 8:

Državne pomoči v premogovništvu v letih 1997,1998 in 1999

Tabela 9;

Državne pomoči v drugih sekloijih v letih 1997,1998 in 1999

Slika 9:

Deleži državnih pomoči v drugih sektorjih v letih 199B in 1999 po Instrumentih

Tabela 10:

Državne pomoči po regionalnih kriterijih v letih 1997,1998 in 1999

Slika 10:

Deleži državnih pomoči po regionalnih ciljih v letih 1998 In 1999 po instrumentih
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[. UVOD
Republika Slovenija se je s podpisom Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni sirani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo
v okviru Evropske unije, na drugi strani, zavezala, da bo v času do vstopa v EU področje
dodeljevanja državnih pomoči prilagodila pravilom, ki veljajo v EU in s tem zagotovila
transparentnost na tem področju.
V namen izpolnjevanja sprejetih zavez iz 65. člena Evropskega sporazuma je bila
ustanovljena Komisija za spremljanje državnih pomoči in v letu 1999 že potrdila prvo letno
poročilo o državnih pomočeh za leli 1997 in 1998,
Konec leta 1999 je bil sprejet Zakon o nadzoru državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 1/2000) (v
nadaljevanju 2NDP). Na njegovi osnovi je bila 24.2.2000 ustanovljena Komisija za nadzor
nad državnimi pomočmi (v nadaljevanju Komisija), ki je nadomestila Komisijo za spremljanje
državnih pomoči Komisija je sprejela Program prilagoditve obstoječih državnih pomoči v
Republiki Sloveniji, ki gaje sprejela Vlada RS 11.5.2000. Na podlagi 2NDP sta bila sprejeta
Pravilnik o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh (Ur.l. RS, št.19/2000) in Uredba o
vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi
pomočmi (Ur.l. RS, št.35/2000), ki sta že v veljavi.
V drugi polovici leta 1999 je bil v okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj
ustanovljen Sektor za nadzor državnih pomoči, ki opravlja strokovne, administrativne in
tehnične naloge za Komisijo. Ena izmed nalog sektorja je bila tudi vzpostavitev baze
podatkov o obstoječih dodeljenih in novih državnih pomočeh.
Prvo letno poročilo o državnih pomočeh za leti 1997 in 1998 je bilo posredovano Evropski
komisiji konec junija leta 1999. Pripravljeno je bilo na osnovi metodologije, ki izhaja iz pravil
EU. Poročilo za leto 1997 je bilo pripravljeno na podlagi sumiranih ocen državnih pomoči, ki
so jih pripravili dajalci pomoči ali dajalci podatkov, poročito za leto 1998 pa že temelji na
vzpostavljeni evidenci prejemnikov pomoči.
Tudi poročilo za leto 1999 še ne temelji na podatkih o predhodno prijavljenih državnih
pomočeh, saj je bil nadzor nad državnimi pomočmi vzpostavljen šele konec leta 1999 Za
pomoč poročevalcem pri poročanju o danih državnih pomočeh, je bil pripravljen Priročnik za
zbiranje podatkov o državnih pomočeh v Sloveniji, ki je bil predstavljen na posebnem
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posvetu. Posamezna ministrstva so na podlagi Priročnika uvrstila dodeljene državne pomoči
po kategorijah in namenih ter posredovala podatke Komisiji.
Metodoložka izhodišča

Letno poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leti 1998 in 1999 je pripravljeno v skladu s
Pravilnikom o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh ter Priročnikom za zbiranje
podatkov o državnih pomočeh v Sloveniji za leto 1999. Zbiranje podatkov o državnih
pomočeh v Sloveniji za leto 1999 je potekalo na približno enak način kot za ieto 1998,
razlika je le v šifriranju kategorij in namenov pomoči. V pomoč je služila tudi metodologija
kot je uporabljena v EU\ Upoštevati je potrebno, da se sistem dodeljevanja državnih
pomoči v Sloveniji šele vzpostavlja. Posamezni podatki po letih so težje primerljivi, saj
pomoči še niso bile dodeljsvane po priglašenih in potrjenih shemah in tako tudi niso bile
ustrezno razvrščene po namenih oz. kategorijah, kar je osnova za pripravo poročila po
metodologiji EU.

Pričujoče poročilo pokriva obdobje leta 1998 in 1999, za primerjavo pa je dodano leto 1997,
za katerega pa so podatki le ocenjeni. Poročilo za leto 1999 je pripravljeno na osnovi
podatkov, ki so jih posredovali dajalci državnih pomoči Komisiji.
Letno poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leta 1998 - 1999 je razdeljeno na štiri
sklope. V prvem sklopu podajamo podatke o državnih pomočeh za leti 1998 - 1999 {ter
primerjalno za leto 1997} v skupnem znesku, po posameznih kategorijah in po instrumentih.
Podatki o višini državnih pomoči so prikazani tako v absolutni vrednosti (v SIT in v EUR) kot
po narodnogospodarskih kazalcih.
V ostalih treh sklopih so predstavljene državne pomoči po kategorijah v letih 1998 - 1999
{ter primerjalno za leto 1997): kmetijstvo in ribištvo, horizontalni cilji, premogovništvo,
jeklarstvo, transport in regionalni cilji. Ti so prav tako predstavljeni v absolutni vrednosti (v
SIT in v EUR), po narodnogospodarskih kazalcih ter po instrumentih pomoči.

Sestavni del letnega poročila so tudi priloge, v katerih so podrobneje predstavljena
metodološka izhodišča pri pripravi letnega poročila.

^Seventh Su/vey on Slate Aid in the Europcan Union in the Manufacturing and Certain Other
Sectors, Eight Survey on State Aid in the European Union.
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II. DRŽAVNE POMOČI V SLOVENIJI V LETIH 1997, 1998 IN 1999
Podatki zajeti v letu 1998 in objavljen? v Letnem poročilu o državnih pomočeh v Sloveniji za
leti 1997 in 1998, so vključevali poleg podatkov dajalcev pomoči, še pomoči lokalnih
skupnosti, ki so bili ocenjeni na podiagi javnofinančne statistike. V letu 1999 se je
spremenila ekonomska klasifikacija javno finančnih tokov in iz tega razloga ni bilo mogoče v
tako kratkem času dobiti primerljivih podatkov, ker podatki zbrani na osnovi javnofinančnih
statistik v letu 1999 niso primerljivi z podatki zbranimi v letu 1998. Na osnovi tega so podatki
za leto 1998 zmanjšani za podatke: o državnih pomočeh dodeljenih na lokalnem nivoju.
Poleg tega je pri preverjanju podatkov o državnih pomočeh za leto 1998 ugotovljeno, da je
bil pri poročanju posredovan napačen podatek o znesku garancije3, kar je v letošnjem
poročilu upoštevano. Tako je skupni znesek pri državnih pomočeh za leto 1998 za mala in
srednja podjetja manjši za 8,4 milijarde tolarjev.
Tabela 1; Državne pomoči v Sloveniji v letih 1997, 1998 in 1999
1997'
80,186.000.000

1998
82.363.837.500

1999
88.923.358.695

Državne pomoči v SIT tekoče
cene
459.254.853
Državne pomoči v EUR tekoče
444.493.718
442.184.197
cene5
BDP v SIT tekoče cene
2.907.277.000.000 3.253.751.000.000 3.637.437.000.000
758.474
Zaposleni
743.431
745.170
Stroški države"
1.256.668.000.000 1.423.494.000.000 1.610.000.000.000
2,44
2,76
2,53
Delež državnih pomoči v BDP v %
Državne pomoči na zaposlenega
107.859
110.530
117.240
v SIT
IDržavne pomoči na zaposlenega
598
593
605
v EUR
6,38
5,79
5,52
Delež državne pomoči v stroških
Idržave v %
Tabela 1 prikazuje letne vrednosti državnih pomoči v absolutnem znesku in po izbranih
narodno gospodarskih kazalcih. V letu 1998 so državne pomoči znašale 82.363 milijonov
tolarjev, kar znaša 2.53 odstotkov bruto družbenega proizvoda Slovenije v letu 1998,
• Primerjava podatkov za leto 1998 je v prilogi 2
Dajalec pomoči je znesek pomoči posredoval v višini 6 413.27S.423 tolarjev, pravilen znesek pa je
znašal 8.413.278 tolarjev.
* Podatki za leto 1997 so le ocenjeni
'J Povprečni tečaj banke Slovenije eura je bil v letu 1997 180,3985 SIT za 1 EUR. v letu 1998
166,2659 SIT in v letu 1999 193,6253 SIT (Vir. Banka Slovenije)
8
Stroški države za leti 1997 in 1998, ki so bili prikazani v preteklem Poročilu, so spremenjeni (nižji)
zaradi nove ekonomske klasifikacije javno finančnih tokov.
3
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110.530 tolarjev na zaposlenega in 41.542 tolarjev na prebivalca. V letu 1999 pa so
državne pomoči znašale 88.923 milijonov tolarjev. Kar znaša 2,44 odstotka bruto
družbenega proizvoda Slovenije v letu 1999. 117.240 tolaijev na zaposlenega in 44.693
tolarjev na prebivalca.
Slika 1: Deleži državnih pomoči po instrumentih v letih 1998 in 1999

■ 1996
01999

BI
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InstariBrti

Norcpci<i<n»

V letu 1999 med instrumenti državnih pomoči še vedno močno prevladujejo instrumenti
skupine A17, ki so v letu 1998 dosegle 78.11 % vseh pomoči in v letu 1999 70,78% vseh
pomoči. Povečala se je uporaba instrumentov skupine A2 iz 7,6% v letu 1998 na 12% v letu
1999 in uporaba instrumentov skupine D iz 4,38% v letu 1998 na 5,02% v letu 1999
Znižala pa seje uporaba instrumentov skupine C1 iz 4,26% na 3,83%.

' Obrazložitve instrumentov so v Prilogi 1
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Slika 2: Deleži državnih pomoči po posameznih kategorijah v letih 1997, 1998 in 1999

Pregled državnih pomoči v Sloveniji po posameznih kategorijah kaže, da je Slovenija v letu
1999 namenila največ pomoči za horizontalne cilje ter kmetijstvu. Državne pomoči so se v
letu 1999 v primerjavi z letom 1998 povečale za 56,58% pri kmetijstvu in ribištvu, za 42,98%
pri premogovništvu in za 21,3 % pri regionalnih pomočeh. Državne pomoči pri transportu
leta 1999 so se v primerjavi z državnimi pomočmi v letu 1998 zmanjšale za 19,4%.
Zmanjšanje pri jeklarstvu je znašalo 41,2%, pri drugih sektorjih pa 29,7%. Horizontalne
pomoči pa so se zmanjšale za 2,1%.
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Tabela 2: Državne pomoči v Sloveniji v letih 1997, 1998 in 1999 po posameznih kategorijah
v SIT
Kategorije
Kmetijstvo in rlbižtvo
Horizontalne pomoči
Raziskave in razvoj
Varstvo okolja
Prestrukturiranje
Mala in srednja podjetja
Zaposlovanje"
Usposabljanje
Varčevanje z energijo
Drugi ciljis
Posebni sektorji
Jeklarstvo
Transport
Premogovništvo
Drugi sektorji
Regionalne pomoči
Skupaj

1997
14.321.000.000
42.593.000.000
12.404.000.000
12.734.000.000
5.905.000.000
7.323.000.000
3.538.000.000
O
0
688.000.000
22.859.000.000
1.240.000.000
17.855.000.000
1.846.000.000
1.918.000.000
413.000.000
80.186.000.000

1998
17.193.632.050
43.614.861.942
14.374.370.207
543.226.571
12.648.002.140
2.631.770.314
5.573.031.414
5.816.071.386
0
2.028.389.910
21.105.947.408
3.433.587.314
13.629.231.190
3.378.264.155
664.864.749
449.396.100
82.363.837.500

1999
26.921.915.042
43.155.015.055
14,723.295.425
4.047.987.538
5.782.263.092
2.078.946.366
13.598.836.711
1.323.286.768
111.557.811
1.488.841,344
18.301.185.633
2.019.017.490
10.984.862.027
4.830,314.610
466.991.506
545.242.965
88.923.358.695

Tabela 3: Državne pomoči sektorjem predelovalne industrije in storitev v Sloveniji v letih
1997. 1998 in 1999
v SIT
Predelovalna industrija
in storitve
Horizontalne pomoči
Posebni sektorji (jeklarstvo
in drugi sektorji)
Regionalne pomoči
Skupaj predelovalna
industrija in storitve

1997

1998

1999

42.593.000.000
3.153.000.000

43.614.861.942
4.093.452.053

43.155.015.055
2.485.008.996

413.000.000
46.164.000.000

449.396.100
48.162.710.105

545.242.965
46.186.267.016

Iz zgornje tabele je razvidno, da je Slovenija v letih 1997, 199B in 1999 namenila več kot
50% vseh pomoči predelovalni industriji in storitvam. Delež teh pomoči je bil manjši v letu
1999 in je znašal 51,9%, v letu 1998 pa 58,4%.

8

Pri kategoriji zaposlovanje smo podatek Iz leta 1998 razdelili na dva dela usposabljanje in
zaposlovanje lako, da je podatek primerljiv z letom 1999.
s
Podatkov ni bilo mogoče razvrstiti po predvidenih namenih, a po oceni sodijo med horizontalne cilje
(namenjeni industriji in storitvam)
8
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1. Kmetijstvo in ribištvo
1.1. Kmetijstvo

Državne pomoči v Kmetijstvu so se v letu 1999 v primerjavi z fetom 1998 povečate za
57,5%. Vzrok za povečanje državnih pomoči v kmetijstvu je v sprejemu kmetijske reforme,
ki vključuje tudi prilagajanje posameznih ukrepov s področja kmetijstva ureditvi tega
področja v liniji, kar je zahtevalo povečanje proračunskih sredstev namenjenih za razvoj
kmetijstva in podeželja.
Tabela 4: Državne pomoči v kmetijstvu v letih 1997,1998 in 1999

Pomoči kmetijstvu
Državne pomoči v SIT
Državne pomoči v EUR
Dodana vrednost v SIT
Zaposlen?
Delež državnih pomoči v dodani
vrednosti %
Državne pomoči na zaposlenega v
SIT
Državne pomoči na zaposlenega v
EUR

1998
1997
1999
14.233.000.000 17.081.119.425 26.912.785.871
78.897.552
138.994.160
91.702.880
107.700.000.000 124.375.000.000 114.975.000.000
48.744
49.832
45.439
13,22
13,73
23,41
291.994,91

342.774,11

592.283,85]

1.618,61

1.840,24

3.058,92

Sfika 3: Deleži državnih pomoči v kmetijstvu v letih 1998 in 1999 po instrumentih
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Razlike međ letoma nastopajo tudi pri uporabi instrumentov. Uporaba instrumentov skupine
A1 se je v letu 1999 v primerjavi z letom 1998 zmanjšale iz 99,24% na 83,93%. V letu 1999
se je pričela uporaba instrumentov skupine C2, ki se v letu 1998 niso uporabljali in dosegla
višino 14,19%.

1.2. Ribižtvo
Državne pomoči v ribištvu so v letu 1999 v primerjavi z letom 1998 nižje za 90%, zaradi
ukinitve določenih ukrepov pomoči ribištvu in prenesenih izplačil na osnovi proračuna 1999
v leto 2000.

Tabela 5: Državne pomoči v ribištvu v letih 1997,1998 in 1999

Pomoči ribištvu
Državne pomoči v SIT
Državne pomoči v EUR
Dodana vrednost v SIT
Zaposleni
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti %
Državne pomoči na zaposlenega v SIT
Državne pomoči na zaposlenega v EUR

1997
88.000.000
487.809
484.000.000
262
18.18
335.877.86
1.861,87

1998
112.512.625
604.043
383.000.000
251
29,38
448.257.47
2.406,55

1999
9.129.171
47.149
509,000.000
247
1.79
36.960.21
190,89

Uporaba instrumentov v ribištvu je v letu 1998 drugačna kot v letu 1999, ko so se uporabljali
le instrumenti skupine C2, v letu 1998 pa instrumenti skupine A1 in A2.
Slika 4: Deleži državnih pomoči v ribištvu v letih 1998 in 1999 po instrumentih

1
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2. Industrija in storitve

2.1. Horizontalni cilii
V Sloveniji Je bilo tako v letu 1998 kot 1999 največ pomoči dodeljenih po horizontalnih ciljih
(glej tabelo 2). V letu 1998 je ta delež znašal 52,95% in leta 1999 48,53%. Med
horizontalnimi cilji v letu 1998 prevladujejo pomoči za raziskave in razvoj, ki obsegajo
32,96% vseh horizontalnih pomoči, sledijo jim pomoči za prestrukturiranje z 29% ter pomoči
za usposabljanje z 13,34%. V letu 1999 še vedno prevladujejo pomoči za raziskave in
razvoj z 34,12%, sledijo jim pomoči za zaposlovanje z 31,51% ter pomoči za
prestrukturiranje z 13,4%.
Državne pomoči namenjene za varstvo okolja so se leta 1999 v primerjavi z letom 1998
povečale za 645%. Prav tako so se povečale pomoči za zaposlovanje za 144%, ter pomoči
za raziskave in razvoj za 2,43%. Zmanjšale pa so se pomoči za prestrukturiranje za
54,28%, pomoči malim in srednjim podjetjem za 21,01%. drugi cilji za 26,6% in pomoči za
usposabljanje za 77,25%.
Slika 5: Deleži državnih pomoči po horizontalnih ciljih v letih 199B in 1999 po instrumentih

Deleži državnih pomoči po instrumentih kažejo, da se je delež uporabe instrumentov
skupine A1 pri horizontalnih ciljih v letu 1998 zmanjšal iz 70,89% na 56,52 % v letu 1999.
Zmanjšal se je tudi delež uporabe instrumentov skupine B1 iz 8,65% na 4,85% in delež
instrumentov skupine D iz 8% na 7,59%. Povečal pa se je delež uporabe instrumentov
skupine A2 iz 7,68% na 23,16% in delež instrumentov skupine C1 iz 4,52% na 5,15%.
2.2. Posebni sektorji
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2.2.1. Jeklarstvo
Dižavne pomoči jeklarstvu so bile v letu 1998 namenjene kategoriji druge pomoči in le v
0,61% pomočem za raziskave in razvoj. V letu 1999 je bila dodan novi namen
prestrukturiranje, na osnovi katerega je bilo dodeljenih 92,1% pomoči v jeklarstvu. 6,9 %
pomoči je bilo namenjenih za dezinvestiranje - zapiranje in 1% za varstvo okolja.

Tabela 6: Državne pomoči v jeklarstvu v letih 1997, 1998 in 1999 v SIT

iPomoči jeklarstvu
(Pomoči za dezinvestiranje (zapiranje)
Pomoči za varstvo okolja
Prestrukturiranje
Pomoči za raziskave in razvoj
Druge pomoči
ISkupaj

1997
0
0
0
0
1.240.000.000
1.240.000.000

1998
0
O
O
21.000.000
3.412.587.314
3.433.587.314

1999
141.095.570
18.159.980
1.859.761.940
0
0

2.019.017.490

Deleži državnih pomoči po instrumentih kažejo, da so v letu 1998 prevladovali instrumenti
skupine A1, saj je bil njihov delež 57,43%, v letu 1999 pa se je znižal na 3,81%. Delež
pomoči na osnovi instrumentov skupine B1 se je znižal iz 20,85% na 14,86%. V letu 1998 je
delež pomoči na osnovi instrumentov skupine C1 znašal 21,71%, v letu 1999 pa seje delež
zvišal na 52,92%. Instrumenti skupine D so se uporabljali samo v letu 1999.
Slika 6: Deleži državnih pomoči v jeklarstvu v letih 1998 in 1999 po instrumentih

70

Al

BI

C1

D

Instrumenti

2.2.3. Transport
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Državne pomoči transportu v letu 1998 so bile namenjene železniškemu prometu in
ostalemu kopenskemu prometu ter poŠti. Pomoči železnicam in ostalemu kopenskemu
prometu so v letu 1998 znašale 11.429 milijonov tolarjev in

poštnemu prometu je bilo

namenjenih 2.200 milijonov tolarjev. V letu 1999 je bilo 6,294 milijarde tolarjev namenjeno
kopenskemu prometu, 5,3 milijone tolarjev zračnemu prometu, 1,529 milijarde tolarjev
poštnemu prometu in 1,155 milijarde tolarjev ostalemu prometu. Znižanje pomoči v letu
1999 je posledica opustitve cestnemu prometu.

Pri instrumentih so prevladovali instrumenti skupine A1, ki so v letu 1998 znašale 70,89%
vseh državnih pomoči transportu in v letu 1999 kar 99,68%. V letu 1998 so instrumenti
skupina A2 zajeli 20,94% državnih pomoči transportu, v letu 1999 pa ti instrumenti niso bili
uporabljeni. Instrumenti skupine C2 in D so v letu 1999 dosegli manj kot 1 %.

Tabela 7: Državne pomoči v transportu v letih 1997,1998 in 1999

Pomoči transportu
Državne pomoči v SIT
Državne pomoči v EUR
Dodana vrednost v SIT
Zaposleni
Delež državnih pomoči v dodani
vrednosti %
Državne pomoči na zaposlenega v SIT
Državne pomoči na zaposlenega v
EUR

1998
1997
1999
17.855.000.000 13.629.231.190 10.984.862.027
98.975.324
73.170.834
56.732.576
204.827.000.000 235.135.000.000 256.337.000.000
44.113
44.893
47.069
8,72
5,80
4,29
404.755.97
2.243,68

303.593,68
1.629.89

233.377,85
1.205,31

Slika 7: Deleži državnih pomoči v transportu v letih 1998 in 1999 po instrumentih
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2.2.4. Premogovništvo
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Slovenija ima v vseh državnih pomočeh sorazmerno majhen delež pomoči premogovništvu.
V letu 1998 je ta delež znašal 4,1%, v letu 1999 pa 5.4%. Absolutno pa so se pomoči
premogovništvu v letu 1999 povečale za 1452 milijonov SiT, kar je posledica zaključevanja
postopkov zapiranja rudnikov rjavega premoga.
Tabela 8: Državne pomoči v premogovništvu v letih 1997, 1998 in 1999

1999|
1997
1998
Pomoči premogovništvu
1.846.000.000 1.761.264.157 4.830.314.610
Državne pomoči za zapiranje v SIT
0
0 1.616.999.998
Državne pomoči za redno poslovanje v SIT
1.846.000.000 3.376.264.155 4.830.314.610
Državne pomoči skupaj v SfT
24.946.712
10.232.901
18.136.783
Državne pomoči skupaj v EUR
36.503.000.000
31.441.000.000
29.839.000.000
Dodana vrednost v SIT
5.574
5.819
6.129
Zaposleni
13,23
6,19
10,74
Delež DP v dodani vrednosti
301.191,06
866.579,59
580.557,51
Delež DP na zaposlenega v SIT
1.669,59
4.475,55
3.116,82
Delež DP na zaposlenega v EUR
V letu 1999 so bile vse državne pomoči premogovništvu namenjene zapiranju. V letu 1998
je bilo za zapiranje rudnikov premoga namenjenih 52% vseh pomoči. 48% pa jih je bilo
namenjenih rednemu poslovanju.
V letu 1998 so bil edini uporabljeni instrumenti skupine A1, v letu 1999 pa je bil manj kot en
odstotek državnih pomoči dodeljenih na osnovi instrumentov skupine D, 99% pa na osnovi
instrumentov skupine A1.

2.2.5. Drugi sektorji

V letih 1998 in 1999 je bilo drugim sektorjem namenjenih manj kot 1% vseh dodeljenih
državnih pomoči v Sloveniji.
Tabela 9: Državne pomoči v drugih sektorjih v letih 1997, 1998 in 1999

Pomoči drugim sektorjem
1997
1998
1999
1.918.000.000
664.864.749
Državne pomoči v SIT
466.991.506
10.632.017
Državne pomoči v EUR
3.569.439
2.411.831
V letu 1998 je bilo 205 milijonov pomoči namenjenih Industriji motornih vozil, 17B milijonov
tekstilni in oblačilni industriji in 281 milijonov ostalim sektorjem. V letu 1999 pa je bila pomoč
namenjena le industriji motornih vozil.
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V letu 1998 je bilo kar 42,3 % pomoči danih na osnovi instrumentov skupine A1, v letu 1999
pa na osnovi tega instrumenta ni bilo dodeljenih državnih pomoči. Enako je pri uporabi
instrumentov skupine B1, katerih delež je v letu 1998 7,98%, v letu 1999 pa se ti instrumenti
niso uporabljali. V letu 1999 se je povečal delež pomoči na osnovi instrumentov skupine D
iz 15,24% na 73, 46%, delež pomoči na osnovi instmmentov skupine C1 pa se je zmanjšal
iz 34,48% na 26,54%.
Slika 9: Deleži državnih pomoči v drugih sektorjih v letih 1998 in 1999 po instrumentih

poročevalec, št. 47

88

10. julij 2000

3. Regionalne pomoči
Regionalne pomoči dosegajo le slab odstotek vseh državnih pomoči v Sloveniji. V letu 1999
so bile državne pomoči namenjene samo za investicije, v letu 1998 pa za ustvarjanje novih
delovnih mest.
Tabela 10: Državne pomoči po regionalnih ciljih v letih 1997, 1998 in 1999

1997
413.000.000
2.289.376

[Regionalne pomoči
[Regionalni cilji v SIT
[Regionalni cilii v EUR

1998
449.396.100
2.412.659

1999
545.242.965
2.815.970

Prevladovali so instrumenti skupine C1 in sicer v letu 1998 96,41% in leta 1999 74,04%. V
letu 1999 so se regionalne pomoči dajafe tudi na osnovi instrumentov skupine A1 (25.73%),
ki pa se v letu 1998 niso uporabljali. V letu 1999 pa seje zmanjšal delež pomoči dodeljenih
na osnovi instrumentov skupine D iz 3,59% na 0,23%.
Slika 10: Deleži državnih pomoči po regionalnih kriterijih v letih 1998 in 1999 po
instrumentih
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11L PRILOGE 1

1. Kategorije državnih pomoči

Podatki o državnih pomočeh v Poročilu so razvrščeni, na osnovi Pravilnika o pripravi
letnega poročila o državnih pomočeh, v naslednje kategorije:
1.1. kmetijstvo
1.2. ribištvo
2. industrija/storitve
2.1. horizontalni cilji
2.1.1. raziskave in razvoj
2.12. okolje
2.1.3. majhna in srednja podjetja
2.1.4. trgovina
2.1.5. varčevanje z energijo
2.1.6. zaposlovanje
2.1.7. usposabljanje
2.1.8. drugi cilji
2.2. posebni sektoiji
2.2.1. jeklarstvo
2.2.2. ladjedelništvo
2.2.3. transport
2.2.4. premogovništvo
2.2.5. drugi sektorji
2.2.6. finančne storitve
3. regionalne pomoči
3.1. območja prve alinee 2. odstavka 3. člena Zakona o nadzoru državnih pomoči
3.2. ostala območja

Kategorijam trgovina, ladjedelništvo in finančne storitve v letih 1997, 1998 in 1999 ni bilo
danih državnih pomoči, zato te kategorije ni zajete v Poročilu. Državne pomoči prav tako
niso bile dodeljene po točki 3.2. regionalne pomoči - ostala območja.
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2. Instrumenti državnih pomoči

Znotraj kategorij so državne pomoči opredeljene po instrumentih pomoči v naslednje
skupine:
1. A - pomoči, ki so v celoti dodeljene prejemnikom:
-

A1 — pomoči preko proračuna: nepovratna sredstva (dotacije), subvencije obresti, odpisi
dolgov in zmanjšani zneski iztržkov iz prisilnih poravnav,

-

A2 - pomoči preko davkov in socialno varstvenega sistema: zamiki pri odplačevanju
davkov in druga merila (oprostitve, izjeme in olajšave).

2. B1 finančni transferji države v obliki kapitalskih naložb (equity).
3. C finančni transferji, pri katerih je element pomoči prihranek pri obrestih:
-

C1 - ugodna posojila Iz javnih ali privatnih virov in posojila podjetjem v težavph,

-

C2- različni ukrepi (rezervacije, oprostitve ali pospešeno amortiziranje).

4. D-jamstva.
3. Vrste podatkov, viri in metode zbiranja podatkov o državnih pomočeh

Podatki so prikazani v tolaijih, pri preračunih v eure je upoštevan povprečni tečaj Banke
Slovenije za prikazano leto. Zbiranje podatkov o državnih pomočeh v Sloveniji je za leto
1999 potekalo na približno enak način kot za leto 1998, razlika je le v šifriranju kategorij in
namenov.
Za vsako transakcijo je bil že v letu 1998 izoblikovan računalniški zapis s sledečimi podatki,
kije bil tudi osnova za leto 1999:
• matična številka dajalca pomoči,
• matična številka prejemnika pomoči iz poslovnega registra podjetij in podjetnikov,
• datum odobritve pomoči,
• datum izvedbe pomoči,
• pravni temelj pomoči,
• dokumentacija
• pravni akt pomoči,
• instrument pomoči,
• namen pomoči.
• znesek transakcije bruto,
• znesek pomoči

10. julij 2000
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Metodologija ocenjevanja elementov pomoči

SKUPINA A1
-

dotacije - celotna vrednost prejele dotacije {v većini primerov so to po javno finančni
statistiki subvencije)

-

subvencije obresti, ki jih prejemniki prejmejo neposredno - celotna vrednost prejete
subvencije (ati neplačanega dela obresti, če je država subvencioniranje za koristnika
uredila neposredno preko banke)

-

projekti temeljnega raziskovanja in razvoja - celotni znesek sredstev namenjen za te
projBkte

-

drugi projekti in aktivnosti raziskovanja in razvoja - znesek sofinanciranja projektov s
strani državnih virov, ne glede na to, ali so sredstva nakazana neposredno koristniku
(podjetju) ali raziskovalni instituciji

-

odpis dolga poslujočih podjetij iz kreditnih razmeri; - celotna ocenjena vrednost
odpisanega dolga15

-

prisilna poravnava in stečaj podjetij • ocenjeni zmanjšani znesek poravnave ali iztržka iz
stečajne mase v primerjavi z drugimi upniki zaradi zavestno povzročenega slabšega
položaja države kot upnice v postopku poravnave ali stečaja®

SKUPINA A2
-

odlog plačila davkov - znesek obresti za zamik, izračunan na sedanjo vrednost po realni
letni referenčni obrestni meri {1999 = 7.4%) oz. mesečni obrestni meri (1999 =0.61%),
po linearni metodi

-

davčne oprostitve in olajšave - med davčne oprostitve in olajšave ne sodijo vse tiste
olajšave, ki imajo splošni značaj (npr.: olajšave davka na dobiček zaradi investiranja,
olajšave iz naslova pokrivanja izgub iz preteklih let, ipd), temveč le olajšave, ki so
specifične za določeno podjetje ali skupino podjetij (npr. olajšave za invalidska podjetja):
element državne pomoči je celoten ocenjen znesek oprostitev in olajšav

-

oprostitve in olajšave pri plačilu prispevkov za socialno varnost - med oprostitve in
olajšave pri plačilu prispevkov za socialno varnost velja enaka logika kot pri davčnih
oprostitvah - med državne pomoči ne sodijo vse tiste olajšavo, ki imajo splošni značaj;
element pomoči je celoten ocenjen znesek oprostitev in olajšav

10
Pri teh pomočeh je v skrajnem primeru (če se nc razpolaoa z ustre7nimi podatki) element pomoči
možno ocenili v vrednosti 20% od bruto zneska opravljene operacije.
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SKUPINA B1
-

kapitalske naložbe - element državnih pomoči je v vseh tistih naložbah, ki ntmajo
ustvarjanje dobička kot primarnega cilja državne naložbe; element pomoči je ocenjena
vrednost koristi za prejemnika pomoči8

-

konverzija terjatev v kapitalske naložbe - element pomoči je v primeru, kadar država ni v
enakem položaju kot ostali nosilci terjatev, temveč v slabšem; element pomoči je
ocenjena vrednost koristi prejemnika, ki jo ima zaradi slabšega položaja države*

-

ugodne prodaje državnega premoženja - element državne pomoči je razlika med
prodajno ceno premoženja in njegovo tržno vrednostjo (licitacija - 3 ponudbe; cenitvena
vrednost)

-

udeležba na dobičku podjela • del razdeljenega dobička, ki izhaja iz lastnine države v
podjetju in se mu država odpove, je v celoti element državne pomoči

SKUPINA C1
-

ugodna posojila - razlika med stroški kredita (obresti) z ugodno obrestno mero in letno
referenčno tržno obrestno mero11 (1999 = 7.4%); izračun se izdela za celotno dobo
kreditiranja (lahko poenostavljeno linearno za vsa leta enako) in vpiše v letu prejema
kredita (oz. prve transe)8

-

posojila podjetjem v težavah - za podjetja v težavah (v prestrukturiranju), ki na trgu
nimajo možnosti pridobitve kredita, je državna pomoč 20% vrednosti kredita ne glede na
to, da je bil kredit izplačan po tržnih (ali celo slabših) pogojih

SKUPINA C2
-

drugi viri pomoči - ocenjene vrednosti pomoči

Skupina D
-

D1 garancije (zavarovanje komercialnega rizika) - razlika med državno garancijo, ki je
brezplačna ali po nižji ceni in med tržno garancijo; element pomoči se izračuna na
osnovi garantiranoga zneska dolga In referenčno stopnjo za riziko (1999 - 1.2% na
trimesečje)

-

D1 garancije (zavarovanje nekomercialnega rizika) - zavarovanje nekomercialnega
rizika izvaja SID; elemente pomoči ocenijo strokovnjaki glede na rizičnost posameznih
poslov

11

10. julij 2000

Za referenčno obrestno mero je predpisana povprečna obrestna mera za dolgoročne kredite za
osnovna sredstva v gospodarstvo (s tolarsko revalorizacijsko klavzulo). Podatek je uradno objavila
Banka Slovenije v publikaciji Bilten Banke Slovenije, december, 1999.
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-

D1A garancije (plačilo garantiranih obveznosti) - celotno plačilo garantiranih obveznosti

4. Specifični problemi

V Poročilu o državnih pomočeh za leti 1997 in 1998 je bilo že opredeljeno, da podatki za ti
dve leti niso medsebojno primerljivi zaradi tega, ker so podatki za leto 1997 ocenjeni.
Podatki za leto 1997 so navedeni v vseh tabelarnih pregledih, kjer je možno, a zaradi
izkrivljajoče slike niso upoštevani v slikovnem prikazu, razen v prikazu skupnega gibanja
državnih pomoči v treh letih.
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IV. PRILOGE 2

STATISTIČNI PODATKI

Tabela 1: Primerjava državnih pomoči v letih 1997,1998 in 1999 in popravkov državnih pomoči v
letu 1998 v SIT
Tabela 2:

Deleži državnih pomoči po kategorijah v letih 1997, 1998 in 1999 v odstotkih

Tabela 3:

Državne pomoči v Sloveniji po instrumentih v letu 1998 v SIT

Tabela 4: Državne pomoči v Sloveniji po instrumentih v letu 1999 v SIT
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Tabela 1: Primerjava državnih pomoči v letih 1997,1998 in 1999 in popravkov državnih
pomoči v letu 1998 v SIT
Kategorije
Kmetijstvo in ribištvo
Horizontalne pomoči

1997
14.321.000.000
42.593.000.000

1998 1998 s popravki
19.578.632.050 17.193.632.050

67.767.727.087
12.404.000.000
14.374.370.207
Raziskave in razvoj
12.734.000.000
9.791.226.571
Varstvo okolja
5.906.000.000 12.648.002.140
Prestrukturiranje
7.323.000.000 17.536.635.459
Mala in srednja podjetja
Zaposlovanje
5.573.031.414
3.538.000.000
Usposabljanje
5.816.071.386
0
Varčevanje z energijo
0
0
2.028.389.910
688.000.000
Drugi cilji
22.859.000.000 27.342.947.408
Posebni sektorji
Jeklarstvo
1.240.000.000
3.433.587.314
17.855.000.000 19.866.231.190
Transport
3.378.264.155
Premogovništvo
1.846.000.000
1.918.000.000
Drugi sektorji
664.864.749
413.000.00D
iRegionalne pomoči
449.396.100
|Skupa^
80.186.000.000 115.138.702.645
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43.614.861.942
14.374.370.207
543.226.571
12.648.002.140
2.631.770.314
5.573.031.414
5.816.071.386
0
2.028.389.910
21.105.947.408

1999
26.921.915.042
43.155.015.055
14.723.295.425
4.047.987.538
5.782.263.092
2.078.946.366
13.598.836.711
1.323.286.768
111.557.811
1.488.841.344
18.301.185.633

3.433.587.314
13.629.231.190
3.378.264.155
664.864.749
449.396.100
82.363.837.500

2.019.017.490
10.984.862.027
4.830.314.610
466.991.506
545.242.965
88.923.358,695
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Tabela 2: Deleži državnih pomoči po kategorijah v letih 1997, 1998 in 1999 v odstotkih
Kate^orye
Kmetijstvo in ribištvo
Horizontalne pomoči
Raziskave in razvoj
Varstvo okolja
Prestrukturiranje
Mala in srednja podjetja
Zaposlovanje
Usposabljanje
Varčevanje z energijo
Drugi cilji
Posebni sektorji
Jeklarstvo
Transport
Premogovništvo
Drugi sektorji
Regionalne pomoči
Skupaj

10. julij 2000

1997
17,86
53,12

1998
20,88
52,95

15,47
15,88
7.37
9.13
4.41
0,00
0,00
0,86
28,51
1.55
22,27
2.30
2.39

17,45
0,66
15,36
3,20
6.77
7,06
0.00
2.46
25.63
4.17
16.55
4.10
0.81
0,55
100.00

0,52
100,00

97

1999
30,26
48,53
16,56
4,55
6,50
2,34
15,29
1,49
0,13
1,67
20,58
2,27
12.35
5.43
0,53
0,61
100,00
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OBRAZLOŽITEV LETNEGA POROČILA O DRŽAVNIH POMOČEH V
SLOVENIJI ZA LETI 1998 IN 1999 IN PRIMERJAVE Z EVROPSKO
UNIJO

i. UVOD
Letno poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za leti 1998 in 1999 je dokument, ki je prvič
pripravljen na osnovi predpisov veljavnih v Sloveniji, ki povzemajo ureditev poročanja in
priprave letnega poročila v Evropski uniji (v nadaljevanju Unija). Za pripravo Poročila je
imela Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi zelo malo časa, saj niso vsi dajalci
posredovali podatkov v danem roku. Tako so bili zadnji podatki na voljo komisiji za analizo
in pripravo Poročila šele konec meseca aprila.
Obrazložitev ne vsebuje podatkov, ki so že navedeni v poročilu, temveč le dodatno
pojasnjuje podatke in vključuje primeijavo s podatki o državnih pomočeh v Uniji. Za
primerjavo so uporabljeni podatki o državnih pomočeh v Uniji za leto 1998, objavljeni v
Osmem poročilu o državnih pomočeh v Evropski uniji (Eight Survey on State Aid in the
European Union). To dodatno navajanje je nujno za razumevanje trenda državnih pomoči v
Sloveniji, kar pa ni potrebno za poročanje Uniji. Ti dodalni podatki pa so zaradi občutljivosti
področja državnih pomoči potrebni za načrtovanje financiranja v prihodnje in zagotavljanja
transparentnosti na tem področju.

It. DRŽAVNE POMOČI V SLOVENIJI V LETIH 1997, 1998 IN 1999

Prvi dve tabeli prikazujeta letne vrednosti državnih pomoči v absolutnem znesku in po
izbranih narodno gospodarskih kazalcih. V tabeli so prikazani podatki o državnih pomočeh v
Sloveniji v letih 1997 do 1999 brez podatkov o državnih pomočeh za kmetijstvo in ribištvo
zaradi primerjave s podatki Unije, ki v delu primerjav ne zajemajo podatkov o državnih
pomočeh kmetijstvu in ribištvu. V letu 1999 seje spremenila ekonomska klasifikacija javno
finančnih tokov zato podatki zbrani na osnovi javnofinančnih statistik v letu 1999 niso
primerljivi z podatki zbranimi v letu 1998. Na osnovi tega so podatki za leto 1998 zmanjšani
za podatke o državnih pomočeh dodeljenih na lokalnem nivoju. Poleg tega je pri preveijanju
podatkov o državnih pomočeh za leto 1998 ugotovljeno, da prišlo pri poročanju s strani
ministrstva do napake posredovanju podatka o znesku garancije, kar je v letošnjem poročilu
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upoštevano. Tako je skupni znesek pri državnih pomočeh za mala in srednja podjetja
manjši za 8.4 milijarde tolarjev.

Državne pomoči v Sloveniji brez podatkov o državnih pomočeh namenjenih kmetijstvu in
ribištvu v primerjavi z EU so prikazani v naslednji tabeli:

Državne pomoči v mio EUR tekoče cene
Delež državnih pomoči v BDP v %
Državne pomoči na zaposlenega v EUR
Delež državne pomoči v stroških države v %
Državne pomoči na prebivalca v EUR

1997
365
2,27
491
5,24

1998
395
2
470
4,58
223

1999 EU 1996-1998
320
1.7
1.12
526
422
2,35
3,85
214
230

Delež državnih pomoči v bruto domačem proizvodu je v Sloveniji višji kot v Evropski uniji,
vendar se v letu 1999 že počasi približuje povprečnemu nivoju Unije v letih 1997- 1998.
Državne pomoči na zaposlenega v EUR so na nižjem nivoju kot v Uniji. Padanje državnih
pomoči na zaposlenega je posledica povečevanja zaposlovanja, ki se kaže v letih 1997 do
1999. Delež državne pomoči v stroških države je še vedno višji kot v Uniji, vendar se je v
letu 1999 nekoliko znižal. Državne pomoči na prebivalca v EUR pa so v letu 1998 na
približno nivoju kot je povprečje Unije za leti 1996 - 1998. Za preračunavanje smo uporabili
tečaj eura, ki je bil v letu 1997 180.3985 SIT za 1 EUR, v letu 1998 186,2659 SIT in v letu
1999 193,6253 SIT. Posebej moramo opozoriti na stroške države za leti 1997 in 1998,
prikazane v preteklem Letnem poročilu za leto 1997 in 1998, ki so spremenjeni (nižji) zaradi
nove ekonomske klasifikacije javno finančnih tokov. Iz istega razloga podatki zbrani na
osnovi javnofinančnih statistik v letu 1999 niso primerljivi z podatki zbranimi v letu 1998. Na
osnovi tega so podatki za leto 1998 zmanjšani za podatke o državnih pomočeh dodeljenih
na lokalnem nivoju. Višina teh pomoči je v letu 1998 znašala 24,37 milijarde tolaijev. Poleg
tega je, kot je bilo že predhodno omenjeno, pri pregledu podatkov o državnih pomočeh v
letu 1998 bilo ugotovljeno, da je bil podatBk o državni pomoči malim in srednjim podjetjem
napačen in sicer večji za 8,4 milijard tolarjev, kar je v sedanjem poročilu ustrezno
popravljeno.
Za nekoliko nazomejši primerjalni prikaz v nadaljevanju sledi tabela z

deleži državnih

pomoči po posameznih kategorijah v Sloveniji v letih 1997, 1998 in 1999 in primerjava z
deleži v EU:
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v%
Kategorije
Kmetijstvo in ribištvo

SLO 1997 SLO 1998 SLO 1999
30,28
17,86
20,88

EU 1997 EU 1998
14,08
14,6

53,12

52,95

48,53

14,02

14,11

Premogovništvo

2,30

4,10

5,43

7.47

8,08

Jeklarstvo

1,55

4.17

2,27

0,35

0,04

Transport

22,27

16,55

12,35

34,64

34,56

Drugi sektoiji

2,39

0,81

0,53

8,51

8,37

Regionalne pomoči

0,52

0,55

0,61

20,93

20,24

100

100

100

100

100!

Horizontalne pomoči

Skupaj

Iz zgornje tabele lahko ugotovimo sledeče:

-

delež državnih pomoči kmetijstvu in ribištvu v letu 1999 bistveno presega povprečje
Unije v letih 1998 in 1999, kar pa ne velja za lelo 1997. To je posledica tudi dejstva, da
nimamo pravno razmejenih ukrepov skupne kmetijske politike in državne pomoči v
primerjavi s pravnim redov Unije.

-

državne pomoči premogovništvu se v letu 1999 že približujejo povprečju, pomoči
jeklarstvu pa močno presegajo podobne pomoči v Uniji, opazen pa je Irend upadanja teh
pomoči v Sloveniji.

-

državne pomoči transportu v Sloveniji vseskozi zaostajajo za povprečjem Unije, kakor
tudi pomoči drugim sektorjem.

-

horizontalne pomoči v Sloveniji zelo presegajo povprečje v Uniji. Vzroke temu lahko
iščemo v na drugi strani izjemno nizkih regionalnih pomočeh. Le te so omejene zaradi
tega, ker je na podlagi 4.a) točke 65. člena Evropskega sporazuma o pridružitvi celotno
območje Republike Slovenije enako območjem iz člena 92(3a) (območja kjer je
življenjska raven nizka ali kjer obstaja velika brezposelnost) iz Pogodbe o ustanovitvi
Evropske skupnosti.

Primerjava med uporabljenimi inštrumenti v Sloveniji in Uniji kaže. da se v Sloveniji največ
uporabljajo inštrumenti A1 - dotacije, subvencije obresti, vendar se kaže trend padanja
uporabe teh inštrumentov. Uporaba inštrumentov A2 - pomoči preko davkov in socialno
varstvenega sistema, je nižja kot je v Uniji, vendar se kaže trend rasli uporabe teh
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inštrumentov, kar kaže na izbiro racionalnejših inštrumentov z. vidika države. Uporaba
inštrumentov B1 - kapitalske naložbe je na istem nivoju kot v Uniji, pri uporabi ugodnih
posojif iz javnih In privatnih C1 virov ter garancij D pa v Sloveniji zaostajamo za povprečjem
v Uniji.
Naslednja tabela prikazuje deleže uporabljenih inštrumentov pri državnih pomočeh v
Sloveniji in Evropski uniji:
v %
Inštrumenti
A1

SLO 1998
78,11

SLO 1999
70,78

EU 1996-1998
58

A2

7,60

12,00

23

B1

5,52

4,05

4

C1

4,26

11

C2

0,00

3,83
•
4,31

D

4,38

5,02

3

Nerazporejeno

0,13

0,00

100

100

Skupaj

1

100

1. Kmetijstvo in ribištvo
1.1. Kmetijstvo
Državne pomoči v kmetijstvu so se v letu 1999 v primerjavi z letom 1998 povečale za 9,831
milijarde tolarjev. Vzroke za povečanje državnih pomoči kmetijstvu v letu 1999 v primerjavi 2
letom 1998 in 1997 moramo, po navedbah Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, iskati predvsem v sprejemu kmetijske reforme, ki jo je Vlada RS sprejela za
proračunsko leto 1999. Program vključuje tudi prilaganje posameznih ukrepov s področja
kmetijstva, podeželja in ribištva ureditvi tega področja v Uniji, kar je zahtevalo povečanje
proračunskih sredstev namenjenih za razvoj kmetijstva in podeželja.
1.2. Ribištvo
Državne pomoči ribištvu so se, po navedbah Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, v letu 1999 v primerjavi z letom 1998 zmanjšale za 103 milijone SIT zaradi
ukinitve ukrepov namenjenih za pomoči ribištvu in zaradi prenesenih izplačil iz proračuna
1999 v leto 2000.
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2. Industrija in storitve
2.1. Horizontalni cilji
Primerjava podatkov državnih pomoči po horizontalnih ciljih med leti je razvidna iz sledeče
tabele:
v mio SIT
Raziskave in razvoj

1997
12.404

1998
14.374

1999
14.723

Indeks 1999/1998|
102,43

Varstvo okolja

12.734

543

4.048

745,17

Prestrukturiranje

5.906

12.648

5.782

45,72

Mala in srednja podjetja

7.323

2.632

2.079

78,99

Zaposlovanje1

3.538

5.573

13.599

244,01

Usposabljanje

0

5.816

1.323

22,75

Varčevanje z energijo
_
n
Drugi cilji

0

0

112

688

2.028

1.489

73,40

42.593

43.615

43.155

98,95

jSkupaj horizontalni cilji

Znesek pomoči pri malih in srednjih podjetjih se je v letu 1998 zmanjšal na 2,632 milijarde
SIT zaradi izključitve lokalnih skupnosti in nepravilnosti ugotovljene pri podatkih za leto
1998.

Pod kategorijo drugi cilji so bile v letu 1998 in 1999 uvrščene pomoči izvozu, ki sta jih dajala
Slovenska izvozna družba in Urad za gospodarsko promocijo in tuje investicije. Pomoči so
bile predvsem garancije in ugodna posojila.
Deleži državnih pomoči po honzontalnih ciljih v primerjavi z Evropsko unijo

1
Pri kategoriji zaposlovanje je podatek Iz leta 1998 razdeljen na dva dela: usposabljanje In
zaposlovanje, kot je podan podatek v letu 1999
2
Podatkov ni bilo mogoče razvrstiti po predvidenih namenili, a po oceni sodijo med horizontalne cilje
(namenjeni industriji in storitvam)
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v%
SLO 1997
29,12

SLO 1998
32,96

Varstvo okolja

29,90

1,25

9,38

4,22

5,86

Prestrukturiranje

13,87

29,00

13,40

-

-

Mala in srednja podjetja

17,19

6,03

4,82

23,04

20,89

Zaposlovanje*

8,31

12,78

31,51

3,57

19.42

Usposabljanje

0,00

13,34

3,07

3,75

3,18

Varčevanje z energijo

0,00

0,00

0,26

4,02

2,78

Drugi cilji

1,62

4,65

3,45

29,28

16,91

100,00

100,00

100,00

Raziskave in razvoj

Skupaj horizontalni cilji

SLO 1999 EU 1997
34,12
29,30

EU1998
27,43

Primerjava pomoči za raziskave in razvoj ter usposabljanje med Slovenijo in Evropsko unijo
kaže na podoben delež pomoči, pri oslalih ciljih pa prihaja do večjih razlik.
2.2. Posebni sektorji
2.2.1. Jeklarstvo

V Uniji je delež državnih pomoči namenjenih jeklarstvu bistveno manjši kot v Sloveniji,
vendar se tudi v Sloveniji že kaže trend padanja in selekcioniranja pomoči v letu 1999. V
začetku leta 2000 je bil pripravljen Program prestrukturiranja železarstva v Sloveniji, v
katerem so opredeljene pomoči jeklarstvu v prihodnjih letih. Na podlagi programa
ocenjujemo, da bodo državne pomoči v letu 2000 na nižjem nivoju kot leta 1999, v letu
2001 pa se bodo dvignile nad nivo leta 1999 zaradi plačila obresti za obveznice in
Programa preusposabljanja in prezaposlovanja presežkov.

2.2.3. Transport

Državne pomoči namenjene transportu so v primerjavi s podatki v Uniji bistveno nižje, saj
dosegajo le 12,35% v letu 1999 (EU 34,56%). Znižanje državnih pomoči v letu 1999 je, po
navedbah Ministrstva za promet in zveze, posledica opustitve pomoči cestnemu prometu.
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2.2.4. Premogovništvo

Primerjava državnih pomoći premogovništvu v Sloveniji s podatki Unije kaže na manjši
delež pomoči v Sloveniji. Pri tem pa je potrebno opozoriti na razlike v namenih dodeljenih
državnih pomoči. V Uniji je večina pomoči (99%) namenjena za tekoče poslovanje, v
Sloveniji pa za zapiranje rudnikov. V letu 1998 je bilo za zapiranje rudnikov premoga v
Sloveniji namenjenih 52% vseh pomoči, le 48% pa jih je bilo namenjenih rednemu
poslovanju. Povečanje pomoči v letu 1999 je posledica zaključevanja postopkov zapiranja
rudnikov ijavega premoga.

2.2.5. Drugi sektorji

Primeijava med pomočmi drugim sektorjem v Sloveniji in Evropski Uniji kaže na to, da se v
Uniji dodeljujejo bistveno več pomoči v teh kategorijah. Vendar je to tudi pogojeno s
strukturo gospodarstva.

V letu 2000 predvidevamo, da bodo znova dane državne pomoči tekstilni in oblačilni ter
usnjarski in obutveni industriji na osnovi izdelanih Programov prilagajanja slovenske
tekstilne in oblačilne industrije pogojem notranjega trga Evropske zveze 2000 - 2003 in
Programov prilagajanja slovenske usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga
Evropske zveze 2000 - 2003.

3. Regionalne pomoči
Državne pomoči na osnovi regionalnih ciljev dosegajo največ pol odstotka vseh državnih
pomoči v Sloveniji medtem, ko delež v Uniji dosega 20%. Po 65. členu Evropskega
sporazuma o pridružitvi se Slovenija kot celota v prvih štirih letih po uveljavitvi sporazuma
šteje za območje z nizkim življenjskim standardom in visoko brezposelnostjo v skladu z
92(3a) členom iz Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.
Podatki Unije kažejo na to, da državne pomoči v članicah Unije poskušajo v čim večji meri
dodeljevati po regionalnem principu
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III. ZAKUUČEK
Podatki o državnih pomočeh v Sloveniji so se zbirali že drugo leto. Ob tem ugotavljamo, da
so zadnji podatki že nekoliko transparentnejši od podatkov za pretekli leti. Razlog za to je
tudi natančneje definiran sistem evidentiranja, poleg tega pa je poznavanje področja
državnih pomoči v okviru resornih ministrstev že bistveno boljše.

Pri podatkih iz leta 1999 se v primerjavi z letom 1998 kaže trend rasti državnih pomoči.
Izjemi sta le kategoriji kmetijstvo in premogovništvo, kjer so se državne pomoči povečale
zaradi sprejema kmetijske reforme in zaključevanja postopkov zapiranja rudnikov rjavega
premoga.
Podatki v poročilu kažejo, da se od inštrumentov največ uporabljajo dotacije, ki pa niso
stimulativne. Visok delež pa dosegajo tudi davčne opustitve, izjeme in olajšave. Vendar je
iz podatkov razvidno, da se v letu 1999 v primeijavi z letom 1998 že nekoliko več
uporabljajo učinkovitejši in racionalnejši inštrumenti, kot so npr. ugodna posojila iz javnih in
privatnih virov. Izjeme so le uporabljeni inštrumenti v transportu in premogovništvu, kjer se
pretežno uporabljajo dotacije.
Afi pomenijo prikazani trendi v letošnjem letu dejansko rast državnih pomoči, pa bodo
pokazale analize v naslednjih letih.
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