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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI 

- 35. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 
ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije 
z osnutkom ustavnega zakona - EPA 702 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi prvega odstavka 
178. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
17. 11. 2003, ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona - EPA 702-111, sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade 
Republike Slovenije z dne 30. 7. 2001 oziroma 21.11. 2002, EPA 
702-III, za začetek postopka za spremembo 121., 140. in 143. 
člena Ustave Republike Slovenije. 

SKLEP 
ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike 

Slovenije - EPA 708- III  

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 
177. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 17. 
11. 2003, ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembo Ustave Republike Slovenije - EPA 708-II, glasoval 
o naslednjem predlogu 

SKLEPA 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine 
poslancev, s prvo podpisanim Maksimiljanom Lavrincem, z dne 
5. 2.1999 - EPA 708-II, za začetek postopka za spremembo 143. 
člena Ustave Republike Slovenije. 

Državni zbor navedenega sklepa ni sprejel. 

SKLEP 
ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije 
z osnutkom ustavnega zakona - EPA 700 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi prvega odstavka 
178. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003 ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona - EPA 700-111, sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade 
Republike Slovenije, z dne 21. 7. 2002, za začetek postopka v 
delu, ki se nanaša na spremembo 90. člena Ustave Republike 
Slovenije. 
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SKLEP 

ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije 

z osnutkom ustavnega zakona - EPA 700 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 
177. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003 ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona - EPA 700 - III, glasoval o naslednjem 
predlogu 

SKLEPA 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade 
Republike Slovenije, z dne 21. 7. 2002 oziroma 21. 11. 2002, za 
začetek postopka za spremembo 97. in 99. člena Ustave 
Republike Slovenije. 

Državni zbor navedenega sklepa ni sprejel. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije 

z osnutkom ustavnega zakona - EPA 700 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 
177. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003 ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona - EPA 700 - III, glasoval o naslednjem 
predlogu 

SKLEPA 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade 
Republike Slovenije, z dne 21. 7. 2002 oziroma 21. 11. 2002, za 
začetek postopka za spremembo 170. člena Ustave Republike 
Slovenije. 

Državni zbor navedenega sklepa ni sprejel. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije 

z osnutkom ustavnega zakona - EPA 701 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 
177. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003 ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona - EPA 701-111, glasoval o naslednjem predlogu 

SKLEPA 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade 
Republike Slovenije, z dne 30.7. 2001 oziroma 21.11.2002, EPA 
701-111, za začetek postopka za spremembo 112., 114. in 118. 
člena Ustave Republike Slovenije. 

Državni zbor navedenega sklepa ni sprejel. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike 

Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 692 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 
177. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003 ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona - EPA 692-111, glasoval o naslednjem predlogu 

SKLEPA 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine 
poslancev s prvo podpisanim mag. Andrejem Vizjakom, z dne 21. 
12. 2001 oziroma 20.11. 2002, EPA 692-III, za začetek postopka 
za spremembo 111., 112., 116. in 117. člena Ustave Republike 
Slovenije 

Državni zbor navedenega sklepa ni sprejel. 
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SKLEP 
ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembe Ustave Republike Slovenije 
z osnutkom ustavnega zakona - EPA 703 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi prvega odstavka 
178. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003 ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembe Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona - EPA 703-III, sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog Vlade 
Republike Slovenije, z dne 30.7. 2001 oziroma 21.11. 2002, EPA 
703-III, za začetek postopka za spremembo 129., 130., 131., 
132. in 134. člena Ustave Republike Slovenije. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike 

Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 365 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi prvega odstavka 
178. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003 ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona - EPA 365-III, sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine 
poslancev, s prvo podpisanim Borutom Pahorjem, z dne 30. 11. 
2002, EPA 365-III, za začetek postopka za spremembo 44. člena 
Ustave Republike Slovenije. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike 

Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 377 - III  

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 
177. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003, ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona - EPA 377-III, glasoval o naslednjem predlogu 

SKLEPA 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine 
poslancev s prvo podpisanim Brankom Kelemino, z dne 13. 12. 
2001, EPA 377-lil, za začetek postopka za spremembo 83. člena 
Ustave Republike Slovenije. 

Državni zbor navedenega sklepa ni sprejel. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike 

Slovenije - EPA 390- III   

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi prvega odstavka 
178. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003, ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembo Ustave Republike Slovenije - EPA 390-III, sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine 
poslancev, s prvo podpisanim Miranom Potrčem, z dne 21. 12. 
2001, EPA 390-III, za začetek postopka za spremembo 14. člena 
Ustave Republike Slovenije. 
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SKLEP 

ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike 

Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 391 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi prvega odstavka 
178. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003, ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona - EPA 391-111, sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine 
poslancev, s prvo podpisanim Valentinom Pohorcem, z dne 21. 
12. 2001, EPA 391-111, za začetek postopka za spremembo 50. 
člena Ustave Republike Slovenije. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike 

Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 693 - Ili 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 
177. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003, ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona - EPA 693-III, glasoval o naslednjem predlogu 

SKLEPA 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine 
poslancev, s prvo podpisanim mag. Andrejem Vizjakom, z dne 21. 
12. 2001 oziroma 20.11. 2002, EPA 693-III, za začetek postopka 
za spremembo 103. člena Ustave Republike Slovenije. 

Državni zbor navedenega sklepa ni sprejel. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga za začetek postopka za spremembo Ustave Republike 

Slovenije z osnutkom ustavnega zakona - EPA 394 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 
177. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003, ob obravnavi predloga za začetek postopka za 
spremembo Ustave Republike Slovenije z osnutkom 
ustavnega zakona - EPA 394-III, glasoval o naslednjem predlogu 

SKLEPA 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine 
poslancev, s prvo podpisanim Petrom Levičem, z dne 21. 12. 
2001, EPA 394-III, za začetek postopka za spremembo 43. člena 
Ustave Republike Slovenije. 

Državni zbor navedenega sklepa ni sprejel. 

SKLEP 

ob obravnavi predloga za dopolnitev preambule Ustave Republike Slovenije 

-EPA 417-III 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi drugega odstavka 
177. člena poslovnika državnega zbora na 35. izredni seji, dne 
18. 11. 2003, ob obravnavi predloga za dopolnitev preambule 
Ustave Republike Slovenije - EPA 417-111, glasoval o naslednjem 
predlogu 

SKLEPA 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema predlog skupine 
poslancev, s prvo podpisanim Aureliem Jurijem, z dne 25. 01. 
2002, EPA 417-111, za začetek postopka za dopolnitev preambule 
Ustave Republike Slovenije. 

Državni zbor navedenega sklepa ni sprejel. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI NADALJNJEGA DODATNEGA 

PROTOKOLA K SPORAZUMU MED DRŽAVAMI 

POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKE 

POGODBE IN DRUGIMI DRŽAVAMI, KI 

SODELUJEJO V PARTNERSTVU ZA MIR, GLEDE 

STATUSA NJIHOVIH SIL (MNDNATO) 

-EPA 1060-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0036 
Številka: 803-05/2001-8 
Ljubljana, 20.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 48. redni seji dne 20.11.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI NADALJNJEGA 
DODATNEGA PROTOKOLA K SPORAZUMU MED 
DRŽAVAMI POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKE 
POGODBE IN DRUGIMI DRŽAVAMI, KI SODELUJEJO V 
PARTNERSTVU ZA MIR, GLEDE STATUSA NJIHOVIH 
SIL, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Anton Grizold, minister za obrambo, 

Samuel Žbogar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
dr. Milan Jazbec, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Miran Bogataj, državni podsekretar v Ministrstvu za 
obrambo, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI NADALJNJEGA DODATNEGA 
PROTOKOLA K SPORAZUMU MED DRŽAVAMI 

POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKE POGODBE 
iN DRUGIMI DRŽAVAMI, KI SODELUJEJO V 

PARTNERSTVU ZA MIR, GLEDE STATUSA NJIHOVIH 
SIL 

1. člen 

Ratificira se Nadaljnji dodatni protokol k Sporazumu med državami 
pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi državami, 

ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil, 
sestavljen v Bruslju 19. decembra 1997. 

2. člen 

Nadaljnji dodatni protokol k Sporazumu med državami 
pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi državami, 
ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil se v 
izvirniku v angleškem in prevodu v slovenski jezik glasi: 
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NADALJNJI DODATNI PROTOKOL K SPORAZUMU MED DRŽAVAMI 

POGODBENICAMI SEVERNOATLANTSKE POGODBE IN DRUGIMI DRŽAVAMI, KI 
SODELUJEJO V PARTNERSTVU ZA MIR, GLEDE STATUSA NJIHOVIH SIL 

Ob upoštevanju Sporazuma med državami pogodbenicami 
Severnoatlantske pogodbe in drugimi državami, ki sodelujejo v 
Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil in Dodatnega 
protokola k njemu, podpisanih 19. junija 1995 v Bruslju, 

ob upoštevanju potrebe po ustanovitvi in ureditvi statusa vojaških 
poveljstev Nata ter osebja poveljstev na ozemlju držav, ki 
sodelujejo v Partnerstvu za mir, da bi olajšali odnose z oboroženimi 
silami posameznih držav, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, 

ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi ustreznega statusa osebja 
oboroženih sil držav partneric, ki je dodano vojaškim poveljstvom 
Nata ali je z njimi povezano, in 

glede na to, da je morda s tem protokolom zaželeno zadostiti 
opisanim potrebam zaradi okoliščin v določenih državah članicah 
Nata ali državah partnericah, 

so se podpisnice dogovorile, kot sledi: 

I. ČLEN 

V tem protokolu izraz 

1) Pariški protokol pomeni Protokol o statusu mednarodnih 
vojaških poveljstev, ustanovljenih v skladu s 
Severnoatlantsko pogodbo, podpisan 28. avgusta 1952 v 
Parizu; 

a) pod "Sporazumom" se, kadar se izraz pojavi v Pariškem 
protokolu, razume Sporazum o statusu Nata, kot ga je 
uveljavil Sporazum med državami pogodbenicami 
Severnoatlantskega pakta in drugimi državami, ki 
sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil, 
podpisan 19. junija 1995 v Bruslju; 

b) "sila" in "civilni del" imata, kadar se ta izraza pojavita v 
Pariškem protokolu, pomen, opredeljen v 3. členu 
Pariškega protokola, in zajemata tudi osebe iz drugih 
držav pogodbenic, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, ki 
so dodane vojaškim poveljstvom Nata ali so z njimi 
povezane; 

c) "vzdrževani družinski član", kadar se ta izraz pojavi v 
Pariškem protokolu, pomeni zakonskega partnerja 
pripadnika sile ali njenega civilnega dela, kot je opredeljeno 
v odstavku b tega člena, ali otroka takega pripadnika, ki 
je odvisen od njegove podpore; 

2) "PzM SOFA", kadar se izraz pojavi v tem protokolu, pomeni 
Sporazum med državami pogodbenicami Severnoatlantske 
pogodbe in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za 
mir, glede statusa njihovih sil, podpisan 19. junija 1995 v Bruslju; 

3) "Nato" pomeni Organizacijo Severnoatlantske pogodbe; 

4) "vojaška poveljstva Nata" pomeni zavezniška poveljstva in 
druga mednarodna vojaška poveljstva ali organizacije iz 1. in 
14. člena Pariškega protokola. 

II.ČLEN 

Brez poseganja v pravice držav, ki so članice Nata ali sodelujejo 
v Partnerstvu za mir, niso pa podpisnice tega protokola, 
podpisnice tega protokola uporabljajo v zvezi z dejavnostmi, ki jih 
vojaška poveljstva Nata ter njihovo vojaško in civilno osebje 
opravljajo na ozemlju podpisnice tega protokola, določbe, enake 
določbam Pariškega protokola, razen tistih, ki so spremenjene s 
tem protokolom. 

III. ČLEN 

1) Poleg območja, na katerem se uporablja Pariški protokol, se 
ta protokol uporablja na ozemlju vseh držav podpisnic tega 
protokola, ko je opisano v prvem odstavku II. člena PzM 
SOFA. 

2) Za namene tega protokola se šteje, da sklicevanje na 
Severnoatlantsko pogodbo v Pariškem protokolu vključuje 
ozemlja, omenjena v prvem odstavku tega člena. 

IV. ČLEN 

Za namene izvajanja tega protokola v zvezi z zadevami, ki 
vključujejo države partnerice, se določbe Pariškega protokola, ki 
predvidevajo, da se neskladja predložijo Severnoatlantskemu 
svetu, razlagajo tako, da zahtevajo od ustreznih podpisnic, da se 
med seboj pogajajo brez uporabe zunanje jurisdikcije. 

V. ČLEN 

1) Ta protokol je na voljo za podpis vsem državam, ki so 
podpisnice PzM SOFA. 

2) Ta protokol se ratificira, sprejme ali odobri. Listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri Vladi Združenih držav 
Amerike, ki o vsakem takem deponiranju uradno obvesti vse 
države podpisnice. 

3) Ko svoje listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi deponirata 
dve državi ali več držav, začne ta protokol veljate za te države. 
Z vsako drugo državo podpisnico začne veljati na dan 
deponiranja njene listine. 

VI.ČLEN 

Ta protokol lahko odpove vsaka podpisnica tega protokola s 
pisnim uradnim obvestilom o odpovedi Vladi Združenih držav 
Amerike, ki bo o vsakem takem obvestilu uradno obvestila vse 
države podpisnice. Odpoved začne veljati eno leto potem, ko 
Vlada Združenih držav Amerike prejme uradno obvestilo. Po izteku 
tega enoletnega obdobja protokol preneha veljati zapodpisnico, 
ki ga je odpovedala, razen za reševanje odprtih zahtevkov ki 
izvirajo iz časa pred dnem, ko je odpoved začela veljati, vendar 
ostane veljaven za preostale podpisnice. 

V potrditev tega so podpisani, ki so pravilno pooblaščeni, podpisali 
protokol. 
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Podpisano v Bruslju 19. decembra 1997 v angleškem in Amerike. Vlada Združenih držav Amerike pošlje overjene kopije 
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v vsem državam podpisnicam, 
enem izvirniku, ki se deponira v arhivu Vlade Združenih držav 

3. člen 

Za izvajanje Nadaljnjega dodatnega protokola k Sporazumu med 
državami pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi 
državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih 
sil skrbi Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Republika Slovenija je vključena v program Nata Partnerstvo za 
mir, ker je sprejela povabilo k Partnerstvu za mir, ki so ga izdali in 
podpisali voditelji držav in vlad držav članic Organizacije 
Severnoatlantskega pogodbe v Bruslju lO.januatja 1994, in Okvirni 
dokument Partnerstva za mir, ki ga je 30. marca 1994 podpisal 
takratni predsednik vlade dr. Janez Drnovšek. S programom 
Partnerstva za mir se je med drugim okrepilo sodelovanje na 
vojaškem področju s predvidenimi skupnimi vojaškimi vajami, 
sodelovanjem pri mirovnih, humanitarnih, reševalnih operacijah 
ipd. 

Republika Slovenija je tudi pogodbenica Sporazuma med 
državami pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi 
državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih 
sil (v nadaljevanju PzM SOFA) ter Dodatnega protokola k 
Sporazumu med državami pogodbenicami Severnoatlantske 
pogodbe in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, 
glede statusa njihovih sil, podpisana v Bruslju 19. junija 1995. 
Omenjeni sporazum ureja pri sodelovanju sil partnerskih držav 
(bodisi kot države gostiteljice ali prejemnice) pravni položaj sil 
ene države, kadar so na ozemlju druge. Vprašanje pravnega 
položaja sil je sicer med državami članicami Nata urejeno s 
Sporazumom med pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe o 
statusu njihovih sil, ki je bil podpisan v Londonu 19. junija 1951 (v 
nadaljevanju Nato SOFA). Zato 1. člen PzM SOFA določa, da se 
sklicuje na določbe Nato SOFA in tako razširja uporabo sporazuma 
Nato SOFA na ozemlja partnerskih držav. 

Sporazum Nato SOFA določa listine, ki jih morajo imeti pripadniki 
sil, ureja nošenje orožja, jurisdikcijo države gostiteljice in 
prejemnicefvključno s primeri kolizije pristojnosti), pravice 
obdolžencev v kazenskem postopku, odškodninske zahtevke, 
olajšave glede obdavčevanja in carinjenja. 

Dodatni protokol pa določa da ne bo nobena država pogodbenica 
izvršila smrtne kazni nad članom oboroženih sil ali civilnega 
sestava ter njihovimi družinskimi člani iz katerekoli druge države 
pogodbenice. 

Nadaljnji dodatni protokol k Sporazumu med državami 
pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi državami, 
ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih sil (PzM 
SOFA) je bil sestavljen v Bruslju 19.decembra 1997, da po eni 
strani zagotovi primeren pravni status osebja v oboroženih silah 
držav partneric, ki pripada vojaškim poveljstvom Nata ali je z 
njimi povezano, in po drugi strani uredi status vojaških poveljstev 
Nata in njihovega osebja na ozemlju države, ki sodeluje v 
Partnerstvu za mir, da bi se olajšali odnosi z oboroženimi silami 
posameznih držav Partnerstva za mir. 

Nadaljnji dodatni protokol povzema določbe Protokola o statusu 
mednarodnih vojaških poveljstev, ustanovljenih na podlagi 
Severnoatlantske pogodbe, ki je bil podpisan 28. avgusta 1952 v 
Parizu (v nadaljevanju Pariški protokol) in se uporablja za 
dejavnosti vojaških poveljstev ter njihovega vojaškega in civilnega 
osebja. Pogodbenice Severnoatlantske pogodbe so ob 
upoštevanju, da se z ločenim dogovorom ustanovijo mednarodna 
vojaška poveljstva na območjih ki jih zajema Severnoatlantska 
pogodba, in se nato opredeli status teh poveljstev in njihovega 
osebja na teh območjih, sklenile tak protokol. To osebje je seveda 
trenutno samo na ozemlju držav pogodbenic Severnoatlantske 
pogodbe zaradi svojih uradnih dolžnosti (ali če gre za dmžinske 
člane zaradi uradnih dolžnosti zakonskega partnerja ali enega od 
staršev). 

Nadaljnji dodatni protokol pa določa uporabo določb, enakih 
določbam Pariškega protokola, na ozemlje držav, ki niso članice 
Severnoatlantske pogodbe, so pa pogodbenice Sporazuma med 
državami pogodbenicami Severnoatlantske pogodbe in drugimi 
državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir, glede statusa njihovih 
sil (PzM SOFA). 

Tako se bodo določbe Pariškega protokola uporabljale za 
poveljstva zavezniških sil na območjih, ki jih zajema 
Severnoatlantska pogodba kot ozemlja držav pogodbenic PzM 
SOFA. 
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Skladno s 75. členom Zakona o zunanjih zadevah (Ur.l.RS, št.45/ 
01) Nadaljnji dodatni protokol ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. Vlada Republike Slovenije je 18.9.2003 sprejela pobudo 
za podpis Nadaljnjega dodatnega protokola in jo poslala v potrditev 
Odboru Državnega zbora Republike Slovenije za zunanjo politiko. 
Odbor je navedeno pobudo 3.10. 2003 obravnaval in se z njo 
strinjal. Republika Slovenija je Nadaljnji dodatni protokol podpisala 
v Bruslju 15.10.2003. 

Za izvajanje Nadaljnjega dodatnega protokola ni treba sprejeti 
novih ali spremeniti veljavnih predpisov in tudi ne zagotoviti 
dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 

Protokola ni treba uskladiti s pravnim redom Evropskih skupnosti. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUDLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPURLIKE POLJSKE 0 POMORSKEM 

PROMETU (RPLPP) 

- EPA 1061 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-1811-0020 
Številka: 344-14/2003-1 
Ljubljana, 20.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 48. redni seji dne 20.11.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
REPUBLIKE POLJSKE O POMORSKEM PROMETU, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

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

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
Jakob Presečnik, minister za promet, 
Iztok Mirošič, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Branko Mahne, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
mag. Janez Požar, državni podsekretar v Ministrstvu za 
promet. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
POLJSKE O POMORSKEM PROMETU 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Poljske o pomorskem prometu, podpisan v Ljubljani 
30. januarja 2003. 

2. člen 

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

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

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE POLJSKE 
O POMORSKEM PROMETU 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Poljske, v 
nadaljevanju "pogodbenici", sta se 

v želji, da bi razvijali prijateljske odnose med državama, 

ob upoštevanju širitve sodelovanja v pomorskem prometu 
na podlagi načel enakosti pravic, vzajemnih koristi, svobodne 
plovbe in nediskriminacije, 

v skladu z mednarodnimi sporazumi, ki zavezujejo 
pogodbenici v pomorskem prometu, 

sporazumeli, kot sledi: 

1 -Člen 
Pomen izrazov 

V tem sporazumu uporabljeni izrazi pomenijo: 

1. "pristojni organi pogodbenic": 
a) za Republiko Slovenijo: Ministrstvo za promet, 
b) za Republiko Poljsko: ministra za infrastrukturo in druge 

pristojne organe; 

2. "ladja pogodbenice" - trgovsko čezoceansko ladjo, ki je 
vpisana v ladijski vpisnik v skladu z zakoni in predpisi, ki 
veljajo na območju države pogodbenice, in plove pod njeno 
zastavo. Ta izraz se ne nanaša na vojne ladje, obalno stražo 
in policijske ladje, ribiške ladje in ladje, ki opravljajo javne 
naloge, in ne vključuje šolskih ladij; 

3. "ladjarsko podjetje pogodbenice" - pravno ali fizično osebo, ki 
v svojem imenu upravlja lastne ali zakupljene ladje v 
mednarodni plovbi, in je registrirano na območju države 
pogodbenice; 

4. "član posadke" - poveljnika ali katero koli drugo osebo, ki je 
zaposlena na ladji in je na seznamu posadke; 

5. "pristanišče pogodbenice" - pomorsko pristanišče, vključno 
s sidrišči, na območju države pogodbenice, ki ga je ta 
pogodbenica razglasila za pristanišče, odprto za mednarodni 
promet. 

2- člen 
Razvoj pomorskega prometa 

1. Pogodbenici se sporazumeta, da: 

a) bosta prispevali k razvoju pomorskega prometa med 
državama, 

b) si bosta prizadevali za večjo udeležbo ladjarskih podjetij 
pogodbenic pri prevozu blaga, izmenjanega v okviru njune 
zunanje trgovine ter med državo pogodbenice in tretjimi 
državami. 

2. Ladje pogodbenic imajo pravico pristajati v pristaniščih druge 
pogodbenice, prevažati potnike in ladijski tovor med državama 
pogodbenic ter med vsako od njiju in tretjimi državami. 

3. Ladjarska podjetja tretjih držav in ladje, ki plovejo pod zastavo 
tretje države, neomejeno sodelujejo pri prevozu blaga v okviru 
zunanje trgovine držav pogodbenic. 

4. Ladje, ki plovejo pod tujo zastavo in so jih zakupila ladjarska 
podjetja pogodbenic, uživajo enake pravice in imajo enake 
dolžnosti, kot če bi plule pod zastavo ene od pogodbenic. 

3- člen 
Mednarodne obveznosti 

1. Določbe tega sporazuma ne vplivajo na pravice in obveznosti 
pogodbenic, ki izhajajo iz mednarodnih sporazumov, ki ju 
zavezujejo, ali njunega članstva v mednarodnih organizacijah. 

2. Pogodbenici si prizadevata, da postaneta pogodbenici 
ustreznih mednarodnih sporazumov o varnosti na morju, o 
socialnih razmerah pomorščakov in o varstvu morskega 
okolja. 

4. plgn 
Podružnice in predstavništva 

Ladjarska podjetja ene pogodbenice na območju države druge 
pogodbenice ustanovijo predstavništva ali podružnice v skladu z 
zakonskimi določbami, ki veljajo na območju države, na katerem 
se ustanovi predstavništvo ali podružnica. 

5. člen 
Obravnavanje ladij 

Pogodbenica zagotavlja v svojih pristaniščih, teritorialnem morju 
in drugih vodah, ki so pod njeno jurisdikcijo, ladjam druge 
pogodbenice enako obravnavo kot svojim lastnim ladjam. To velja 
tudi za dostop do pristanišč, obravnavo med postankom v 
pristaniščih, odhod iz njih, uporabo pristaniških naprav za 
nakladanje in razkladanje tovora in storitve za potnike ter dostop 
do vseh storitev in druge pristaniške infrastrukture. 

$• člen 
Stiki z ladjo in posadko 

Pogodbenica v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi na območju 
svoje države dovoljuje pooblaščenim predstavnikom vlade, 
diplomatskih predstavništev jn konzularnih uradov države druge 
pogodbenice kot tudi predstavnikom ladjarskih podjetij druge 
pogodbenice dostop do pristanišč in ladij, ki so jih zakupila ladjarska 
podjetja pogodbenice, ali ladij, ki plovejo pod njeno zastavo, da 
lahko izpolnijo dolžnosti v zvezi s temi ladjami in njihovimi 
posadkami. 

7. člen 
Prosti prenos 

Pogodbenica ladjarskim podjetjem druge pogodbenice prizna 
pravico do uporabe dohodka od ladjarske dejavnosti, prejetega 
na območju države pogodbenice, za plačilo vseh dajatev in 
pristojbin, ki izhajajo iz te dejavnosti, ali zagotovi prosti prenos 
tega dohodka v zamenljivi valuti. 
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8. člen 
Področja, izključena iz sporazuma 

Ta sporazum ne vključuje: 

a) privilegijev za izvajanje obalne plovbe pod lastno zastavo, 
poglabljanja, vleke in pilotskih storitev, pridržanih za ladjarska 
podjetja ali druga podjetja in državljane države te pogodbenice. 
To pa se ne bo nanašalo na obalno plovbo, če ladja ene 
pogodbenice plove med pristanišči druge pogodbenice, da bi 
raztovorila tovor ali izkrcala potnike, pripeljane iz tretje države, 
ali da bi naložila tovor ali vkrcala potnike za prevoz v tretjo 
državo; 

b) raziskovanja morja. 

9. člen 
Upoštevanje zakonov in predpisov 

1. Za ladje ene pogodbenice kot tudi njihove posadke, potnike in 
tovor na območju države druge pogodbenice veljajo ustrezni 
zakoni in predpisi države gostiteljice, zlasti predpisi o varnosti 
pomorskega prometa, vstopu, bivanju in odhodu posadk in 
potnikov ter uvozu, izvozu in skladiščenju tovora kot tudi 
predpisi o odhodu na kopno, priseljevanju, carini, davkih in 
karanteni. 

2. Na območju države ene pogodbenice veljajo za ladje druge 
pogodbenice predpisi o opremi, napravah, ladijskih varnostnih 
napravah, izmeritvah in sposobnosti ladje za plovbo, ki se 
uporabljajo na podlagi ustreznih mednarodnih sporazumov 
države pripadnosti. 

10- člen 
Olajševanje pomorskega prometa 

Pogodbenici v okviru pravnih predpisov, ki so zavezujoči na 
območjih njunih držav, storita vse, da olajšata in podpirata pomorski 
in multimodalni prevoz, da preprečita neželeno zadrževanje ter 
pospešita in olajšata carinjenje in druge pristaniške postopke ter 
uporabo naprav za sprejemanje ladijskih odpadkov. 

11- Člen 
Medsebojno priznavanje ladijskih listin 

1. Ladijske listine, vključno z listinami, ki se nanašajo na posadko 
in jih izdajo ali priznajo pristojni organi ene pogodbenice v 
skladu z mednarodnimi sporazumi, priznajo tudi pristojni 
organi druge pogodbenice: 

2. Ladje z veljavnimi Izmeritvenimi spričevali, ki jih izdajo ali 
priznajo pristojni organi ene pogodbenice na podlagi 
mednarodnih predpisov, so oproščene ponovne izmeritve 
tonaže v pristaniščih druge pogodbenice. 

12. člen 
Osebni dokumenti pomorščakov 

1. Pogodbenica prizna osebne dokumente članov posadke, ki 
so državljani držav pogodbenic, ki dajejo pravico do prehoda 
državne meje in jih izdajo pristojni organi druge pogodbenice 
ter zagotavljajo imetnikom teh dokumentov pravice, omenjene 
v 13. členu tega sporazuma. Ti dokumenti so: 

za državljane Republike Slovenije: potni list ali pomorska 
knjižica, 

- za državljane Republike Poljske: potni list ali pomorska 
knjižica. 

2. Pogodbenici si po diplomatski poti izmenjata vzorce 
dokumentov, omenjenih v prvem odstavku, najpozneje 
trideset (30) dni od datuma uveljavitve tega sporazuma. 
Spremembe v teh dokumentih ali uveljavitev novih vzorcev 
se sporočijo najpozneje trideset (30) dni pred spremembo ali 
uveljavitvijo. 

3. Člani posadke ladje ene pogodbenice, ki so državljani tretjih 
držav, morajo imeti veljavne osebne dokumente, ki jim dajejo 
pravico do prehoda državne meje in jih izdajo pristojni organi 
pogodbenic ali tretjih držav. 

13. člen 
Vstop, tranzit, bivanje in odhod članov posadke 

1. Pogodbenica dovoli članom posadke ladje druge pogodbenice, 
ki imajo enega od dokumentov iz prvega in tretjega odstavka 
12. člena tega sporazuma in vizum, če je potreben, da gredo 
na kopno in ostanejo na območju pristaniškega mesta med 
postankom ladje v pristanišču države pogodbenice v skladu 
z zakonodajo te države. 

2. Vsak član posadke, ki ima enega od dokumentov iz 12. člena 
tega sporazuma in vizum, če je potreben, je upravičen do 
tranzita čez območje države druge pogodbenice v primeru: 

a) vrnitve na območje svoje države, 

b) odhoda na svojo ali drugo ladjo, 

c) drugega namena, ki ga pristojni organi druge pogodbenice 
štejejo za utemeljenega. 

3. Pristojni organi pogodbenic izdajo dovoljenje za bivanje 
vsakemu članu posadke, ki je sprejet v bolnišnico na območju 
njihove države, za tako dolgo, kot je potrebno za bolnišnično 
zdravljenje. 

4. Pogodbenici si pridržujeta pravico, da nezaželenim osebam 
odklonita vstop na območje njunih držav tudi, kadar imajo te 
osebe enega od dokumentov iz 12. člena tega sporazuma in 
vizum, če je potreben. 

5. Določbe od prvega do četrtega odstavka tega člena ne 
vplivajo na zakone in predpise držav pogodbenic o vstopu, 
tranzitu, bivanju in odhodu tujcev. 

14. člen 
Plovbne nezgode 

1. Če ladja pogodbenice doživi nezgodo ali ji grozi kakšna druga 
nevarnost v notranjih morskih vodah ali v teritorialnem morju 
države druge pogodbenice, pristojni organi druge pogodbenice 
kadar koli zagotovijo pomoč v enakem obsegu, kot če bi šlo 
za ladjo, ki plove pod zastavo te pogodbenice, in njeno 
posadko, potnike in tovor. Pri obravnavanju plovbnih nezgod 
se pogodbenici ravnata po načelih, določenih v določbah 
Mednarodne pomorske organizacije, ki sta jih sprejeli 
pogodbenici. 

2. Pristojni organi pogodbenice, na območju katere je ladja druge 
pogodbenice doživela nezgodo ali ji je grozila kakšna druga 
nevarnost iz prvega odstavka tega člena, o tem čim prej 
uradno obvestijo najbližji konzularni urad države druge 
pogodbenice. 
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3. Če ladja pogodbenice doživi nezgodo ali ji grozi kakršna koli 
druga nevarnost v notranjih morskih vodah ali v teritorialnem 
morju države druge pogodbenice, druga pogodbenica oprosti 
tovor, opremo in drugo premoženje uvoznih carin, vključno z 
davkom na dodano vrednost in drugimi davki na porabo, če 
niso namenjeni prodaji na območju njene države. 

4. Pristojni organi ene pogodbenice o nezgodi ali o nevarnosti 
takoj uradno obvestijo pristojne organe druge pogodbenice, 
da se dogovorijo o pogojih začasnega skladiščenja blaga 
brez uvoznih carin. 

5. Določbe tega člena ne vplivajo na pravice do katerega koli 
zahtevka v zvezi s povračilom za reševanje ladje in tovora v 
zvezi s pomočjo, ki jo dobijo ladja, potniki, posadka in tovor. 

15. člen 
Sodelovanje pri storitvah, povezanih s pomorskim 

prometom 

Pogodbenici spodbujata ladjarska podjetja in druge organizacije, 
povezane s pomorskim prometom, v svojih državah, da razvijajo 
vse možne oblike sodelovanja in še zlasti na področju klasifikacije 
ladij, pomorskega izobraževanja, pomorske uprave, obalne 
plovbe, varstva morskega okolja in reševanja ladij. 

16. člen 
Posvetovanja 

1. Za učinkovito uresničevanje tega sporazuma se lahko skliče 
sestanek predstavnikov pristojnih organov pogodbenic in 
strokovnjakov, ki jih imenujeta pogodbenici. 

2. Na prošnjo ene od pogodbenic je tak sestanek v treh (3) 
mesecih od datuma prejema prošnje. 

17. člen 
Reševanje sporov 

1. Vse spore v zvezi z uporabo ali razlago tega sporazuma 
obravnavajo in rešujejo pristojni organi pogodbenic. 

2. Če dogovor ni dosežen na način, kot je omenjen v prvem 
odstavku tega člena, se spori rešujejo po diplomatski poti. 

• 

18. člen 
Začetek veljavnosti sporazuma 

Ta sporazum začne veljati trideset (30) dni po datumu, ko druga 
pogodbenica po diplomatski poti prejme zadnje pisno obvestilo o 
izpolnitvi vseh potrebnih pravnih zahtev pogodbenic za začetek 
veljavnosti tega sporazuma. 

19. člen 
Trajanje sporazuma 

Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Pogodbenica ga lahko 
odpove z uradnim obvestilom; v tem primeru preneha veljati šest 
(6) mesecev od datuma prejema odpovedi. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 30. januarja 2003 v dveh izvirnikih v 
slovenskem, poljskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Republike Poljske 

Jakob Presečnik l.r. Marek Pol l.r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

Sporazum sta 30. januarja 2003 v Ljubljani podpisala minister za 
promet Republike Slovenije g. Jakob Presečnik, in minister za 
infrastrukturo Republike Poljske g. Marek Pol. 

Razlogi za sklenitev sporazuma so v ureditvi razmerij na področju 
pomorskega prometa, njegovi bistveni elementi pa so organizirati 
in razviti dvostranske odnose med državama na področju 
pomorskega prometa, zagotoviti usklajenost dejavnosti 
pomorskega prometa, izogibati se vsakemu ukrepanju, ki lahko 
škodi normalnemu razvoju dejavnosti pomorskega prometa, 
spodbujati splošen razvoj trgovskih in gospodarskih odnosov 
med državama in spodbujati sodelovanje z namenom promocije 
pristanišč obeh držav. 

Sporazum v skladu s 75. členom Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Zaradi izvajanja sporazuma ni treba sprejeti novih ali spremeniti 
veljavnih predpisov. 

Sporazum je usklajen z evropsko zakonodajo, izjava o skladnosti 
je priložena. 

V zvezi z uresničevanjem sporazuma ne bo potrebno zagotoviti 
dodatnih finančnih sredstev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: Sporazum med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Poljske o pomorskem prometu 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

Jih ni. 

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

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

IV. oddelek, I. poglavje (Pretok delovne sile). 
IV. oddelek, III. poglavje (Opravljanje storitev med skupnostjo in 
Slovenijo). 
VI. oddelek, Gospodarsko sodelovanje (prevoz). 
VI. oddelek, Prepoved fiskalne diskriminacije. 

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

V celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

Jih ni. 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Direktiva 98/85/EC ki dopolnjuje Direktivo 96/98/EC o opremi ladje 
(v celoti). 
Direktiva 98/55/EC ki dopolnjuje Direktivo 93/75/EEC o minimalnih 
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati ladje, namenjene v pristanišče 
skupnosti, ki prevažajo nevaren tovor (v celoti). 
Direktiva 98/42/EC, ki dopolnjuje Direktivo 95/21/EC kar zadeva 
PSC (v celoti). 
Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, 
povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1969 - CLC (v celoti), 
Mednarodna konvencija o ustanovitvi Mednarodnega sklada za 
povrnitev škode, nastale zaradi onesnaženja z nafto, 1971 -FUND 
(v celoti). 

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

Da. 

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

Predlog je usklajen s predpisi ES. 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Ne. 

6. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Da, v angleški jezik. 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, 
Univerza,...) 

Pri pripravi besedila niso sodelovali neodvisni strokovnjaki. 

8. Povezava z državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Državni program ni upoštevan. 

MINISTER 
Jakob Presečnik, l.r. 

URAD ZA POMORSTVO 
Branko MAHNE, l.r. 
državni sekretar 

PRAVNA SLUŽBA 
Jože Taler, l.r. 

državni podsekretar 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Poročilo 

K PREDLOGO ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 SISTEMD 

PLAČ V JAVNEM SEKTORJO (ZSPJS-R) 

- nujni postopek - EPA 1054 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za notranjo politiko 

Številka: 430-03/02-0017/0021 EPA 1054-III 
Ljubljana,21.11.2003 

Na podlagi 42., 133. in 144. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije, je Odbor za notranjo politiko, kot matično delovno telo, pripravil 
naslednje 

~ P OROČILO 

k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (ZSPJS-B) 

- nujni postopek - 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za notranjo politiko (v nadaljevanju: 
odbor) je na 40. nujni seji dne 20.11.2003 obravnaval predlog zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v 
nadaljevanju: predlog zakona), ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v 
obravnavo po nujnem postopku predložila Vlada Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: predlagatelj). • 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Kolegij predsednika Državnega zbora je na 79. redni seji dne 14.11.2003 sklenil, 
da se predlog zakona obravnava po nujnem postopku. 

Predstavnik predlagatelja je uvodoma podal kratko dopolnilno obrazložitev, v 
kateri je pojasnil, da je ključni cilj predloga zakona, preložitev začetka uporabe 
zakona o sistemu plač v javnem sektorju, in sicer s 1. januarja 2004 na 1. julij 
2004 za celoten javni sektor, kar je tudi usklajeno s socialnimi partnerji. Socialni 
partnerji namreč niso pristali na postopen prehod v nov plačni sistem, kot je to 
predlagala vlada, saj so menili, da je potrebno vzpostaviti nov plačni sistem z 
odpravo nesorazmerji v celotnem javnem sektorju istočasno. Tako bo vladi in 
sindikatom javnega sektorja omogočeno, da nadaljujejo z intenzivnimi pogajanji v 
smeri nadaljnje priprave podlag podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb. 
Nadalje je poudaril, da predlog zakona zajema zgolj minimalni obseg uskladitve, 
dosežen s socialnimi partnerji in prinaša poleg navedene ključne spremembe, še 
nekaj manjših sprememb in dopolnitev . 

Predstavnik Zakonodajno - pravne službe je predstavil pripombe iz njihovega 
pisnega mnenja in poudaril, da bi upoštevanje le-teh pripeljalo predvsem do 
nomotehničnih izboljšav predloga zakona. Posebej je opozoril na 3. člen 
predloga zakona, s katerim se določa nov rok za sprejem še nesprejetih 
podzakonskih predpisov, kar narekuje umestitev predlagane vsebine tega člena v 
prehodne določbe. 

V razpravi so člani odbora izpostavili predvsem naslednja vprašanja: 
ali je realno pričakovati, da bo dogovor vlade s sindikati javnega sektorja 

dosežen do 1. julija 2004, 
ali ne bi bilo mogoče kot končen datum začetka uporabe zakona o sistemu 

plač v javnem sektorju določiti že datuma 1. 5. 2004, 
kako bodo predvidene spremembe zakona o sodniški službi ter predlog te 

novele vplivale na spremembe plač v pravosodju. 

V odgovoru na zastavljena vprašanja je predstavnik predlagatelja poudaril, da 
ocenjuje predlagan datum začetka uporabe zakona o sistemu plač v javnem 
sektorju kot realen in omogoča vladi in sindikatom javnega sektorja, da se 
sporazumejo glede vseh izvedbenih aktov, ki so potrebni za vzpostavitev 
celotnega plačnega sistema. 
Nadalje je poudaril, da predlagana novela zakona nima učinka na zakon o 
sodniški službi in ne bo vplivala na spremembe plač v pravosodju. 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

Odbor je po kot svoje sprejel naslednje 

amandmaje: 

K 1. ČLENU: 

Napovedni stavek se spremeni tako, da se glasi: 
"V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in 
72/03) se v prvem odstavku 7. člena in v prilogi 2:" 

Drugi odstavek se črta. 

Obrazložitev: 

Amandmaja je pripravljen na podlagi mnenja ZPS DZ z dne 19. 11. 2003. 

K 2. ČLENU: 

V drugem odstavku se za besedilom "iz prvega odstavka" dodata besedi "tega 
člena ", za besedilom "2. točke 2. člena" pa se dodata besedi "tega zakona 

Obrazložitev: 

Amandmaja je pripravljen na podlagi mnenja ZPS DZ z dne 19. 11. 2003. 

K 3. ČLENU: 

3. člen se črta. 

Obrazložitev: 

Po opozorilu ZPS se v tem členu določa nov rok za sprejem podzakonskih 
predpisov, kar narekuje umestitev predlagane vsebine tega člena v 
prehodne določbe. 
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\ IEL0VN0 TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

ZA NASLOV IN NOVI 4. a ČLEN: 

Za 4. členom se doda nov naslov "PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA" in 
4. a člen, ki se glasi: 

"4. a člen 

Ne glede na roke za sprejem podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb, ki so 
določeni v 46. in 47.členu zakona, morajo biti sprejeti vsi podzakonski akti in 
sklenjene vse kolektivne pogodbe, najkasneje 45 dni pred začetkom uporabe 
zakona." 

Obrazložitev: 

Amandmaja je pripravljen na podlagi mnenja ZPS DZ z dne 19.11. 2003. 

* * * 

Z vključitvijo sprejetih amandmajev v zakonski predlog je odbor določil 
besedilo dopolnjenega predloga zakona, ki je sestavni del poročila. 

Poročevalec na seji državnega zbora bo član odbora Vojko Čeligoj. 

Svetovalka Predsednik, l.r. 
Katja Golob, l.r. . Maksimiljan Lavrinc 
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DELOVNO TELO 

ODBOR ZA NOTRANJO POLITIKO 

DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA O SPREMEBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 
SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU 

1. člen 

V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02 in 
72/03) se v prvem odstavku 7. člena in v prilogi 2: 

plačna podskupina "E 1 - Zdravniki" dopolni tako, da se glasi:" E1- 
Zdravniki in zobozdravniki", 

plačna podskupina " E3 -Medicinske sestre/zdravstveni tehniki " 
spremeni tako, da se glasi: "Medicinske sestre, babice in tehniki 
zdravstvene nege", 

plačna podskupina "E4 - Zdravstveni delavci" dopolni tako, da se glasi 
"E4 -Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci". 

2. člen 

Prvi odstavek 11. člena zakona se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Osnovne plače ravnateljev, direktorjev in tajnikov, zaposlenih pri 
proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega zakona, upoštevaje 
zahtevnost delovnega mesta ter pomen proračunskega uporabnika, ki ga 
vodijo, se določijo z uvrstitvijo v plačni razred." 

V tretjem, četrtem in petem odstavku 11. člena se besedilo "pri osebah 
javnega prava iz prvega odstavka tega člena" nadomesti z besedilom 
"pri proračunskih uporabnikih iz 2. točke 2. člena tega zakona". 

3. člen 

(člen je črtan) 

4. člen 

V 53. členu zakona se datum "01.01.2004" zamenja z datumom "01.07.2004". 
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PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

4.a člen 

Ne glede na roke za sprejem podzakonskih aktov in kolektivnih pogodb, ki so 
določeni v 46. in 47.členu zakona, morajo biti sprejeti vsi podzakonski akti in 
sklenjene vse kolektivne pogodbe, najkasneje 45 dni pred začetkom uporabe 
zakona. 

5. člen 

(1) Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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Poročili o 

OPRAVLJENIH POSTOPKIH AGENCIJE 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REVIDIRANJE 

LASTNINSKEGA PREOBLIKOVANJA 

PODJETIJ ZA OBDOBJE V ČASU OD 

7.8.1996 DO 30.6.2003 IN ZA OBDOBJE 

V ČASU OD 7.8.1996 DO 30.9.2003 

-EPA 1059 -III 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

Številka: 011-4/03-1/11 
011-5/03-1/11 

Datum: 6.11.2003 

ZADEVA: Poročilo o opravljenih postopkih Agencije RS za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 

Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 
v prilogi pošilja poročili o opravljenih postopkih Agencije 

Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 
podjetij, in sicer za obdobje v času od 7.8.1996 do 30.6.2003 in 
za obdobje v času od 7.8.1996 do 30.9.2003. Svet agencije za 
revidiranje je obe poročili obravnaval in sprejel na svoji 9. redni 
seji, dne 5.11.2003. 

Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij opozarja, da imata poročili v posebni 
prilogi preglednice z oznako "uradna tajnost", zato ti podatki 
niso dostopni javnosti. 

Roža Žust, l.r. 
namestnica generalne direktorice 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

Številka: 011-4/03 
Datum: 1.8.2003 

POROČILO 

O OPRAVLJENIH POSTOPKIH 
AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

ZA OBDOBJE OD 

7.8.1996 DO 30.6.2003 
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UVOD 

Poročilo Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 
podjetij (v nadaljevanju: agencija za revidiranje) o opravljenih postopkih v času od 
7.8.1996 do 30.6.2003 je sestavljeno v skladu z zakonom o Agenciji Republike 
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur.list RS, št. 48/94, 18/95 - 
ustavna odločba, 58/95, 18/96, 27/96 - ustavna odločba, 35/98 - ustavna odločba in 
54/99 - ustavna odločba, 30/02), ki določa, da mora agencija za revidiranje 
trimesečno poročati Državnemu zboru Republike Slovenije o opravljenih postopkih 
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij. 

OPRAVLJENE NALOGE AGENCIJE ZA REVIDIRANJE 

Naloge agencije za revidiranje so določene s predpisi. Zajemajo različne oblike 
revidiranja pravilnosti in zakonitosti sprememb družbene lastnine, v preteklih letih pa 
tudi ugotovitev velikosti premoženja v zvezi s postopki privatizacije državnega 
premoženja. V poročilu so predstavljene samo naloge, ki jih je agencija za revidiranje 
opravila v prvem polletju letošnjega leta; zaradi spremljanja nalog, ki trajajo tudi dlje 
kot tri mesece in kontinuitete obdelave podatkov, pa so kratko predstavljeni tudi zbimi 
podatki o teh nalogah. 

1. Revizija lastninskega preoblikovanja podietil za obdobje od 1.1.1990 do 
31.12.1992 

V prvem polletju letošnjega leta agencija za revidiranje ni uvedla novih postopkov 
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, saj se ta postopek lahko izvaja le še pri 
pravnih osebah, ki so v lasti Slovenske razvojne družbe in še niso v celoti 
privatizirane. Agencija za revidiranje pa sodeluje v pravdnih postopkih, ki tečejo 
na podlagi vloženih tožb zoper revizijske odločbe in spremlja učinke odprave 
oškodovanj v okviru revizije za obdobje po 1.1.1993. 

Seznam revidiranih pravnih oseb z ugotovljenimi zneski oškodovanja družbenega 
kapitala oziroma premoženja podjetij je na intemetni strani agencije za revidiranje 
(http://www.siQov.si/arlpp). 

1.1. Revidirane pravne osebe ter druge pravne in fizične osebe so od leta 1993 dalje na 
sodiščih vložile 85 tožb zoper odločbe revizijskega organa. Na dan 30.6.2003 je 
pravnomočno končanih 76 zadev. 

Pristojna sodišča pa še niso pravnomočno odločila v 9 zadevah v skupnem 
znesku 7.462 milijonov tolarjev oškodovanja družbene lastnine. Zadeve, ki so še 
v reševanju, predstavljajo 12 % vseh vloženih tožb in 33 % toženih zneskov iz 
revizijskih odločb. Nedokončani sodni postopki onemogočajo določitev datuma 
zaključka nalog agencije za revidiranje. 

28. november2003 25 poročevalec, št. 102 



1.2. Agencija za revidiranje ugotavlja dejanske učinke odprave oškodovanj družbene 
lastnine tako, da spremlja ravnanje pravnih oseb s terjatvami, vzpostavljenimi na 
podlagi revizijskega poročila oziroma odločbe, izdane v postopku revizije 
lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992. 

Pravne osebe po določbah ZLPP teh terjatev ne smejo odpisati pred vpisom 
izvedenega lastninskega preoblikovanja v sodni register, kot dobri gospodarji pa bi 
morale skrbeti tudi za njihovp izterjavo. 

Ravnanje pravnih oseb s terjatvami je prikazano na primeru 140 pravnih oseb. 
Ugotovili smo, da so pravne osebe: 

• 17,6 % terjatev izterjale; 
• za 4,6 % terjatev so vložile tožbe, ki še niso pravnomočno rešene; 
• 1,1 % terjatev so izločile iz knjigovodskih evidenc zaradi utemeljenih razlogov kot 
so npr. izgubljena tožba, zaključen stečajni postopek dolžnika; 
• glede preostalih terjatev (76,7% vseh) pa pravne osebe niso nič storile za njihovo 

izterjavo, zato agencija za revidiranje predvideva, da jih po vpisu lastninskega 
preoblikovanja zaradi zastaranja v pretežni meri izločijo iz knjigovodskih evidenc. 

2. Revizija za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v 
sodni register 

Agencija za revidiranje je v leto 2003 prenesla 18 nedokončanih postopkov iz 
preteklih let in v prvem polletju letošnjega leta uvedla 8 novih postopkov. V času od 
1.1. do 30.6.2003 je dokončala 16 postopkov, 1 postopek je ustavila, 9 pa jih je še 
v teku (od tega je bilo za 5 pravnih oseb že izdano revizijsko poročilo, ni pa še 
potekel rok za pripombe). 

Agencija za revidiranje je s postopki revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa 
lastninskega preoblikovanja pričela v letu 1997. Do konca junija 2003 je uvedla 246 
tovrstnih postopkov in jih 237 zaključila (preglednica v prilogi 5.1). 

2.1. V 161 postopkih oziroma 68% dokončanih postopkov je ugotovila zmanjšanje 
družbenega kapitala oziroma premoženja po 48. in 48.a členu ZLPP v znesku 16.502 
milijonov tolarjev. 

Poleg tega je agencija za revidiranje v postopkih pri 3 pravnih osebah ugotovila, da 
se tudi po 1.1.1993 nadaljuje oškodovanje družbene lastnine, ki je bilo ugotovljeno v 
postopku revizije lastninskega preoblikovanja za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992, 
na sodišču pa še niso zaključeni tožbeni postopki zoper revizijsko odločbo 
oziroma tožbo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije. Nadaljevana 
oškodovanja znašajo 1.982 milijonov tolarjev in izvirajo iz prenosov družbenega 
kapitala ter posledično nepravilne delitve dobička ter iz sklenjenih škodljivih pogodb. 
Agencija za revidiranje znesek nadaljevanih oškodovanj prikazuje posebej in ga 
vključi v zbirno poročilo po pravnomočni sodni odločitvi. 

Preglednica in graf prikazujeta zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja 
podjetja po 1.1.1993 izkazano po vrstah pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a in 48. 
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člena ZLPP. 

Tabela : Zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja iz 48.a in 48. člena ZLPP, 
ugotovljeno v postopkih revizije po 1.1.1993, po stanju na dan 30.6.2003 

ZMANJŠANJE DRUŽBENEGA KAPITALA OZ. PREMOŽENJA IZ 
48.a in 48. člena ZLPP 

zneski v 
mio SIT 

delež v 
% 

I. Iz pravnih poslov In pravnih dejanj iz 48.a čl. ZLPP ( od 1 do 10) 8.475 51,4 
1. Posojila po prenizki obrestni meri 4 0,0 
2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrestni meri 1 0,0 
3. Prenizke najemnine 731 4,5 
4. Nepravilna delitev dobička 959 5,8 
5. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička 0 - 
6. Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje pavšalnih 
stroškov 

134 0,8 

7. Neutemeljen odpis terjatev 4.111 24,9 
8. Neodplačan prenos kapitala izven sestavljenih oblik 289 1,8 
9. Najemanje posojil ali izplačila obresti na obveznice po previsoki 

obrestni meri 
8 0.0 

10. Druga oškodovanja po 48.a členu 2.238 13,6 
II. Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48. člena ZLPP(od 1 do 10) 8.027 48,6 

1. Zmanjšanje premoženja podjetja 1.690 10,2 
2. Nakup podjetja s krediti brez revalorizacije 0 - 
3. By pass podjetja 2.343 14,2 
4. Prodaja podjetja 0 - 
5. Sklenitev škodljivih pogodb 3.848 23,3 
6. Izdaja prednostnih delnic za družbeni kapital 0 - 
7. Neupravičene prednosti skupin ali posameznikov 0 - 
8. Brezplačni prenos družbenega kapitala 0 - 
9. Neustrezna upravljalska in druga ravnanja 146 0,9 
10. Nad tretjinsko oškodovanje 0 - 

I+II SKUPAJ zmanjšanje kapitala oz. premoženja 16.502 100,0 
III. Iz nadaljevanih pravnih poslov in dejanj iz 48ia in 48. člena ZLPP 1.982 

ZMANJŠANJE PO 48 IN 48.a ČLENU ZLPP 
pregled po vrsti zmanjšanja 

Zmanjšanje premoženja 
oodietla Neustrezna uprav ijalska In 
10,2% drufla ravnanja 

Prenizke najemnine 
4,5%^ 

Neutemeljen odpis terjatev 
24.9% 

By pass podjetja 
14,2% 

Nepravilna delitev dobička 
5.8% 

Drug« oškodovanja po Neodplačan prenos 
48.a členu kapitala 

13,6% 1.8% 

Nedokumentirano 
Izplačevanje stroškov 

0.8% 
Sklenitev škodljivih 

pogodb 
23,3% 
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Med posameznimi vrstami zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja po 
48. in 48.a členu ZLPP je največ zmanjšanj zaradi neutemeljenega odpisa terjatev 
(25 %) in sklenitve škodljivih pogodb (23 %), sledijo pa zmanjšanja zaradi prenosa 
poslovnih funkcij na družbe, ki so v delni ali popolni lasti zaposlenih pri družbeni 
pravni osebi (14 %) in druga oškodovanja po 48. a členu (14 %). 

2.2. V prvem polletju leta 2003 je agencija za revidiranje podala eno ovadbo zaradi 
utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja. 

V postopkih revizije po 1.1.1993 je bilo dosedaj vloženih: 27 ovadb za kazniva 
dejanja zaradi utemeljenega suma storitve 43 kaznivih dejanj, ki jih je storilo 35 
fizičnih oseb, 5 ovadb za gospodarski prestopek zaradi utemeljenega suma 
storitve 10 dejanj gospodarskega prestopka zoper 5 odgovornih pravnih oseb in 9 
odgovornih oseb in 1 predlog za uvedbo postopka o prekršku zoper 1 odgovorno 
pravno osebo in 1 odgovorno osebo. Med ovadenimi kaznivimi dejanji se jih kar 
polovica nanaša na nevestno gospodarenje pri upravljanju družbenih sredstev in na 
zlorabo položaja ali pravic pri opravljanju gospodarske dejavnosti. 

3. Revizija porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo 

Po opravljenih revizijah porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo 
za obdobje od 1.1.1993 do 31.12.2000 pri 99 pravnih osebah in revizijah porabe 
sredstev v letu 2001 pri 18 pravnih osebah je v letu 2003 agencija za revidiranje 
pričela z opravljanjem revidiranja porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko 
sanacijo za leto 2002. Do 30.6.2003 je opravila tri revizije in ugotovila, da so te 
pravne osebe v letu 2002 porabile 223,6 milijonov tolarjev in da znašajo njihova 
neporabljena revalorizirana sredstva po stanju konec leta 2002 103,6 milijonov 
tolarjev. 

Pripravil: 
Stojan Glavač 
svetovalec za odnose z javnostmi 

Roža ŽUST, l.r. 

namestnica generalne direktorice 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

PRILOGA 

Preglednica 5.1 

V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je agencija za revidiranje uvedla postopek 
revizije za obdobje od 1.1.1993 dalje in ga opravila do take faze, da ne pomeni več uradne 
tajnosti. 

Vsi zneski v preglednici so v tolarjih. 

Oznaka Šifranta pobudnikov revizije oziroma vlagateljev zahtev za uvedbo revizijskega postopka: 
1. Po uradni dolžnosti, 2. Organi za notranje zadeve, 3. Javni tožilec, 4. Javni pravobranilec, 5. Družbeni pravobranilec, 6. Agencija 
za privatizacijo, 7. SRD oz. Sklad RS za razvoj, 8. Upravičenci iz 9. člena zakona ZLPP, 9. Skupščine DPS, 10. Komisija 
Državnega Zbora, 11. Ostali vlagatelji, 12. Posebni zakon, 13. Odškodninski sklad. 14. Kapitalski sklad, 15. PID, 16. Lastniki - 
druge pravne osebe, 17. Notranji lastniki, 18. Lastniki - druge fizične osebe, 19. DURS, 20. Sindikati, 20. Brez pobude. 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

Številka: 011-5/03 
Datum: 10.10.2003 

POROČILO 

O OPRAVLJENIH POSTOPKIH 

AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 

PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

ZA OBDOBJE OD 

7.8.1996 DO 30.9.2003 
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UVOD 

Poročilo Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 
podjetij (v nadaljevanju: agencija za revidiranje) o opravljenih postopkih v času od 
7.8.1996 do 30.9.2003 je sestavljeno v skladu z zakonom o Agenciji Republike 
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur.list RS, št. 48/94, 18/95 - 
ustavna odločba, 58/95, 18/96, 27/96 - ustavna odločba, 35/98 - ustavna odločba 
54/99 - ustavna odločba in 30/02), ki določa, da mora agencija za revidiranje 
trimesečno poročati Državnemu zboru Republike Slovenije o opravljenih postopkih 
revizije lastninskega preoblikovanja podjetij. 

ZAKLJUČEVANJE REVIZIJSKIH NALOG AGENCIJE ZA REVIDIRANJE 

Agencija za revidiranje je s programom dela za leto 2002 in 2003 določila, da bo do 
30.6.2003 uvedla vse potrebne postopke revizije lastninskega preoblikovanja in da 
bo po 1.7.2003 z manjšim številom zaposlenih dokončevala ugotovitvene postopke 
revizij ter opravljala druga dejanja, ki sledijo izdaji revizijskega poročila. Tak program 
dela je potrdil Svet agencije za revidiranje v decembru 2001, v juniju 2003 pa je o 
zaključevanju ugotovitvenih postopkov agencije za revidiranje sklepal tudi Odbor za 
gospodarstvo Državnega zbora RS. 

Večina delavcev agencije za revidiranje je bila v prvem polletju leta 2003 postopoma 
prerazporejena v DURS in v posamezna ministrstva, od 28.6.2003 dalje pa je v 
agenciji za revidiranje zaposlenih še 6 delavcev, ki zaključujejo revizijske naloge v 
skladu s programom. 

OPRAVLJENE NALOGE AGENCIJE ZA REVIDIRANJE 

Naloge agencije za revidiranje so določene s predpisi. Zajemajo različne oblike 
revidiranja pravilnosti in zakonitosti sprememb družbene lastnine, v preteklih letih pa 
tudi ugotovitev velikosti premoženja v zvezi s postopki privatizacije državnega 
premoženja. V tem poročilu so predstavljene samo naloge, ki jih je agencija za 
revidiranje izvajala v zadnjem trimesečju; zaradi spremljanja nalog, ki trajajo tudi dlje 
kot tri mesece in kontinuitete obdelave podatkov, pa so kratko predstavljeni tudi zbirni 
podatki o teh nalogah. 

1- Revizija lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do 
31.12.1992 

Agencija za revidiranje je v tem trimesečju sodelovala v pravdnih postopkih, ki tečejo 
na podlagi vloženih tožb zoper revizijske odločbe, novih postopkov revizij 
lastninskega preoblikovanja podjetij pa agencija za revidiranje ni uvedla. 
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Na dan 30.9.2003 je pravnomočno končanih 76 od skupno 85 vloženih tožb zoper 
odločbe revizijskega organa. V letu 2003 ni bila pravnomočno zaključena nobena 
pravda. Pristojna sodišča tako še niso pravnomočno odločila v 9 zadevah v 
skupnem znesku 7.462 milijonov tolarjev oškodovanja družbene lastnine. 
Zadeve, ki so še v reševanju, predstavljajo 12 % vseh vloženih tožb in 33 % toženih 
zneskov iz revizijskih odločb. Nedokončani sodni postopki onemogočajo določitev 
datuma zaključka nalog agencije za revidiranje. 

Seznam revidiranih pravnih oseb z ugotovljenimi zneski oškodovanja družbenega 
kapitala oziroma premoženja podjetij je na intemetni strani agencije za revidiranje 
(http://www.siqov.si/arlpp). 

2. Revizija za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v 
sodni register 

Agencija za revidiranje v zadnjem trimesečju ni več uvajala novih postopkov. 
Nadaljevala je 9 postopkov in jih 5 dokončala, 4 pa so še v teku. V dveh dokončanih 
primerih je ugotovila oškodovanje v višini 115 milijonov tolarjev. 

Agencija za revidiranje je s postopki revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa 
lastninskega preoblikovanja pričela v letu 1997. Do 30.9.2003 je uvedla skupno 246 
tovrstnih postopkov in jih 242 zaključila (preglednica v prilogi 5.1). 

V 163 postopkih oziroma 67% dokončanih postopkov je ugotovila zmanjšanje 
družbenega kapitala oziroma premoženja po 48. in 48.a členu ZLPP v znesku 16.617 
milijonov tolarjev. 

Poleg tega je agencija za revidiranje v postopkih pri 3 pravnih osebah ugotovila, da 
se tudi po 1.1.1993 nadaljuje oškodovanje družbene lastnine, ki je bilo ugotovljeno v 
postopku revizije lastninskega preoblikovanja za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992, 
na sodišču pa še niso zaključeni tožbeni postopki zoper revizijsko odločbo 
oziroma tožbo Družbenega pravobranilca Republike Slovenije. Nadaljevana 
oškodovanja znašajo 1.982 milijonov tolarjev in izvirajo iz prenosov družbenega 
kapitala ter posledično nepravilne delitve dobička ter iz sklenjenih škodljivih pogodb. 
Agencija za revidiranje znesek nadaljevanih oškodovanj prikazuje posebej in ga 
vključi v zbirno poročilo po pravnomočni sodni odločitvi. 

Preglednica in graf prikazujeta zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja 
podjetja po 1.1.1993 izkazano po vrstah pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a in 
48. člena ZLPP. 
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Tabela : Zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja iz 48.a in 48. člena 
ZLPP, ugotovljeno v postopkih revizije po 1.1.1993, po stanju na dan 30.9.2003 

ZMANJŠANJE DRUŽBENEGA KAPITALA OZ. PREMOŽENJA IZ 
48.a in 48. člena ZLPP ' : v.y 

zneski v 
mio SITV 

, delež v 
$$$% 

I. Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a čl. ZLPP ( od 1 do 10) 8.582 51,6 
1. Posojila po prenizki obrestni meri 4 0,0 
2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrestni meri 1 0,0 
3. Prenizke najemnine 731 4,4 
4. Nepravilna delitev dobička 959 5.8 
5. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička 0 - 
6. Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje pavšalnih 
stroškov 

149 0,9 

7. Neutemeljen odpis terjatev 4.203 25,3 
8. Neodplačan prenos kapitala izven sestavljenih oblik 289 1,7 
9. Najemanje posojil ali izplačila obresti na obveznice po previsoki 

obrestni meri 
8 0,0 

10. Druga oškodovanja po 48.a členu 2.238 13,5 
II. Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48. člena ZLPP(od 1 do 10) 8.035 48,4 

1. Zmanjšanje premoženja podjetja 1.698 10,2 
2. Nakup podjetja s krediti brez revalorizacije 0 - 
3. By pass podjetja 2.343 14,1 
4. Prodaja podjetja 0 - 
5. Sklenitev škodljivih pogodb 3.848 23,2 
6. Izdaja prednostnih delnic za družbeni kapital 0 - 
7. Neupravičene prednosti skupin ali posameznikov 0 - 
8. Brezplačni prenos družbenega kapitala 0 - 
9. Neustrezna upravljalska in druga ravnanja 146 0.9 
10. Nad tretjinsko oškodovanje 0 - 

I+II SKUPAJ zmanjšanje kapitala oz. premoženja 16.817 100,0 
III. Iz nadaljevanih pravnih poslov in dejanj iz 48.a in 48. člena ZLPP 1.982 

ZMANJŠANJE PO 48 IN 48.a ČLENU ZLPP 
pregled po vrsti zmanjšanja 

Zmanjianje premoženja 
podjetja 
10,2% 

Prenizke najemnine 
4.4% 

By past podjetja 
14,1% 

Nepravilna delitev dobički 
5.0% 

Neustrezna upravljateka in 
(kuga ravnanja 

it 
Neutemeljen odpis terjatev 

25.3% 

Druga oškodovanja po 
48.a členu 

13,5% 

Neodplačan prenos 
kapitala 

1.7% 

Nedokumentirano 
izplačevanje »tro&kov 

0,9% 
Sklenitev škodljivih 

pogodb 
23,2% 
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Med posameznimi vrstami zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja po 
48. in 48.a členu ZLPP je največ zmanjšanj zaradi neutemeljenega odpisa teijatev 
(25 %) in sklenitve škodljivih pogodb (23 %), sledijo pa zmanjšanja zaradi prenosa 
poslovnih funkcij na družbe, ki so v delni ali popolni lasti zaposlenih pri družbeni 
pravni osebi (14 %) in druga oškodovanja po 48. a členu (14 %). 

3. Revizija porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo 

Agencija za revidiranje je v zadnjem trimesečju letošnjega leta opravila še eno 
revizijo porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo za obdobje od 
1.1.1993 do 31.12.2000 in izdala 1 revizijsko poročilo. Izdelala je tudi 3 dodatke k 
revizijskemu poročilu po stanju na dan 31.12.2000 zaradi spremembe programa 
ekološke sanacije. S tem je agencija za revidiranje zaključila revizije za navedeno 
obdobje, ki jih je opravila pri 100 pravnih osebah in ugotovila, da je po stanju konec 
leta 2000 še za 32% neporabljenih revaloriziranih sredstev. 

V tem trimesečju je opravila tudi 1 revizijo porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za 
ekološko sanacijo za leto 2002, tako da je v letošnjem letu skupaj opravila 4 revizije 
za to leto in ugotovila, da so pravne osebe v letu 2002 porabile 392,9 milijonov 
tolarjev in da znašajo njihova neporabljena sredstva po stanju konec leta 2002 103,6 
milijonov tolarjev. 

Pripravil: 
Stojan Glavač 
svetovalec 

Alenka KOVAČ ARH, l.r. 

generalna direktorica 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

PRILOGA 

Preglednica 5.1 

V preglednici so navedene pravne osebe, pri katerih je agencija za revidiranje uvedla postopek 
revizije za obdobje od 1.1.1993 dalje in ga opravila do take faze, da ne pomeni več uradne 
tajnosti. 

Vsi zneski v preglednici so v tolarjih. 

Oznaka šifranta pobudnikov revizije oziroma vlagateljev zahtev za uvedbo revizijskega postopka: 
1. Po uradni dolžnosti, 2. Organi za notranje zadeve, 3. Javni tožilec, 4. Javni pravobranilec, 5. Družbeni pravobranilec, 6. Agencija 
za privatizacijo, 7. SRD oz. Sklad RS za razvoj, 8. Upraviiencl iz 9. člena zakona ZLPP. 9. Skupščine DPS, 10. Komisija 
Državnega Zbora, 11. Ostali vlagatelji, 12. Posebni zakon, 13. Odškodninski sklad, 14. Kapitalski sklad, 15. PID, 16. Lastniki - 
druge pravne osebe, 17. Notranji lastniki, 18. Lastniki - druge fizične osebe, 19. ĐURS, 20. Sindikati, 20. Brez pobude. 

< 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:   

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

Davčna številka:  

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

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



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