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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. 

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

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

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradn° 
pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročevalk 
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ljana. 25. 8. 2004 

"sta Va ^redlo9 za začetek postopka za dopolnitev 
Sa_

Vne9a zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
(yr °s,0inosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
*ako 'iSt RS' ®t- 1/91 in 45/94) z osnutkom ustavnega 

Dr P'sane poslanke in poslanci na osnovi 173. člena poslovnika 
V|aq Vne9a zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS 35/2002) 
*ako'° ^rec"09 2a začetek postopka za dopolnitev Ustavnega 
ne0tj

na 2a izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnosti in 
94) VlSnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 in 45/ 
edina 0snu"<om ustavnega zakona. Prepričani so, da je to 
različ razumna 'n trajna rešitev zapletov, ki so nastali zaradi Ijv tolmačenj nekaterih določb Ustavnega zakona za 
F)e. 7° Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
poj*« Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94) osem let 
imerje9°vi uveljavitvi oziroma kasneje in izdajanja odločb tako gegovi i 

0v9nim izbrisanim brez podlage zakona. 

usta 
a®a'0, da se dopolni Ustavni zakon za izvedbo Temeljne 

S|0v
Vn® "stine o samostojnosti in neodvisnosti Republike 

2a it"''8 (Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94), in sicer tako, da se 
d0l3f ^'enom ustavnega zakona dodajo novi členi od 13.a 
retro ' ,v katerih se opredeli merila, po katerih je dopustna 
ljudi Vnost v zvezi z ureditviio statusa tuicev. Gre za primere «.kl in S| r Se niso odzvali pozivu Predsedstva Republike Slovenije 

01 'ujci niso uredili svojega statusa, niti niso sprejeli 

slovenskega državljanstva, ki je bilo ponujeno vsem 
državljanom nekdanje Jugoslavije, ki so živeli na ozemlju 
Republike Slovenije v času plebiscita (23.12.1991). Predlagajo 
rešitev na ustavno - pravni ravni, ki bo preprečila, da bi z 
reševanjem tega problema dejansko izničili določbe 13. člena 
temeljne ustavne listine, ki je temelj samostojne Slovenije, kršili 
nekatera temeljna načela prava in povzročili dejanske krivice. 

S predlagano dopolnitvijo Ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94) bo 
natančno opredeljeno, v katerih primerih ima upravičenec 
pravico zahtevati status retroaktivno - za nazaj. Prepričani so, 
da je tak pravni ukrep dopusten le izjemoma in ob jasno 
določenih pravilih, tako, da bo možnost morebitne zlorabe te 
pravice zmanjšana na minimum oziroma bo v celoti preprečena. 
Skladno s temeljnimi pravnimi načeli mora biti možnost 
uveljavljanja pravic za nazaj omejena na primere, ko gre za 
posebne objektivne okoliščine, ki so posamezniku preprečile, 
da bi si ustrezno uredil svoj status (na primer vojna na področju 
nekdanje Jugoslavije, zaradi katere ni mogel pravočasno 
pridobiti ustreznih dokumentov); oziroma za negativen odnos 
upravnega organa (na primer znano ravnanje uradnice v 
upravni enoti na Koroškem ge. Irme Pavlinič Krebs), ki je 
prošnjo nezakonito zavrnil ali zavrgel oziroma organ ni izdal 
dovoljenja, pa bi ga bil po zakonu moral. V vsakem primeru je 
bistveno, ali si je posameznik svoj status sploh poskušal urediti 
in kdaj. Prepričani so, daje pravno in etično nesprejemljivo, da 
se v očitno močno prenapihnjenih in enostransko interpretiranih 
številkah o številu tako imenovanih »izbrisanih« prikriva tudi 
dejstvo, da si več kot 4200 od teh v minulih 13 letih nikoli sploh 
ni niti poskušalo urediti svojega statusa, saj niso v zvezi s tem 
doslej vložili niti ene same vloge. 
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Predlagajo rešitve, ki izhajajo iz dejstva, da je nastala leta 
1991 nova država, ki se je morala takoj po svojem nastanku 
obraniti pred vojaško agresijo nekdanje Jugoslovanske 
»ljudske« armade (JLA), ki je hotela komunizem (tako 
imenovani socializem) na slovenskih tleh znova vzpostaviti v 
obliki, ki je v celotni Jugoslaviji obstajal do leta 1990. Mnogi od 
oficirjev ter uslužbencev nekdanje JLA in drugih zveznih 
organov so se do sredine jeseni leta 1991 umaknili iz Slovenije. 
Do poteka roka, določenega v pozivu Predsedstva Republike 
Slovenije za prestop iz JLA oziroma sestave zveznih organov, 
so imeli možnost prestopa z garancijo Republike Slovenije, po 
poteku tega roka pa so očitno kršili temeljne vrednote in zakone 
Republike Slovenije. Nekatere osebe, ki so Slovenijo ob 
osamosvojitvi zapustile, oziroma si svojega statusa niso 
pravočasno uredile, so kasneje očitno delovale v nasprotju z 
vrednotami, ki jih v skladu z določbo prvega odstavka 4. člena 
Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti varuje kazenska zakonodaja 
Republike Slovenije. Zato predlagajo rešitev, po kateri so vse 
te osebe izključene pri uveljavljanju pravic za nazaj. Drugačna 
rešitev bi bila v posmeh vsem tistim, ki so s prestopom pred in 
v času vojne za Slovenijo tvegali svoje življenje in življenja 
svojih bližnjih, ter zato etično in pravno nesprejemljiva. 

S predlagano dopolnitvijo ustavnega zakona bodo izključene 
vsakršne odškodnine za nepremoženjsko škodo, morebitne 
materialne odškodnine pa maksimirane v absolutnem znesku. 
Izključena je možnost retroaktivnega uveljavljanja pravic, do 
katerih so upravičene osebe s stalnim prebivališčem oziroma 
z dovoljenjem za stalno prebivanje. Znesek, ki predstavlja 
absolutni maksimum za odškodnino, je nižji od zneskov, ki so 
določeni kot odškodnina svojcem umrlih v koncentracijskih 
taboriščih in povojnih pobojih v zakonodaji o popravi medvojnih 
in povojnih krivic, saj bi bilo vsako izenačevanje skrajno 
neprimerno. 

Predlagajo, da se z ustavnim zakonom tudi določi možnost 
vložitve zahtevka za revizijo postopka že izdane odločbe o 
dovoljenju za stalno prebivanje. Za odločbe, izdane brez 
neposredne podlage zakona in torej v očitnem nasprotju s 
153. in 155. členom ^Ustave Republike Slovenije, predlagani 
ustavni zakon določa obvezno revizijo, s čemer bi se izognili 

neenakosti pred zakonom ter s tem ustvarjanju novih knv'^ 
Revizijo bi moralo začeti ministrstvo za notranje za ® 
najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega ustavrJeje 
zakona. Nekatere izjave posameznih predstavnikov vi 
pomladi 2004 v korist takšne rešitve dokazujejo, da se tu 
vladi zavedajo, da je takšna revizija nujna, zato obs I 
možnost, da se o tem doseže širok politični konsenz. P° . 
oceni je bistveno, da lahko zahtevajo revizijo tako drza ^ 
pravobranilec in državni tožilec, kot tudi posameznik'.^ 
izkažejo pravni interes. Še posebej pomembno pa je, da 
možnost pridobi tudi Zveza veteranov vojne za Slove" I' 
Predlagajo, da je absolutni zastaralni rok za vložitev ta 
zahteve dve leti. 

SKUPINA POSLANCEV: .. 
1. Janez Janša. • • 

2. France Cukjati, ■ • 
3. Jože Tanko, ■ ■ 

4. mag. Andrej Vizjak. • 
5. Franc Puksic. • 

6. Pavel Rupar, 
7. Branko Kelemina. ■ ■ 

8. Rudolf Peta"' • • 
9. Franc Sušnik. • 

10. Jožef Jerovšek, ■ 
11. dr. Andrej Bajuk, - 
12. Mirko Zamernik, •• 

13. Matjaž Falkner. ' 
14. Majda Župa". •' 

15. Ivan Mamic. 
16. mag. Janez Drobni* ■ 

17. Siniša Germovšek. • ■ 
18. Zmago Jelinčič Plemenit'. ■ 

19. Alojz Sok, J 
20. Bogomir Vnučec. • 

21. Marija Ana Tisovjc. • 
22. Janez Podobnik. • • 

23. Sašo Peče. • • 
24. Bogdan Barovi«. • • 

25. Sonja Areh Lavric, • 

Osnutek 

ustavnega zakona . jn 

o dopolnitvi ustavnega zakona za izvedbo Temeljne ustavne listine o samostojnost' 

neodvisnosti Republike Slovenije 
(Uradni list RS, št. 1/91 in 45/94) 

L 

V Ustavnem zakonu za izvedbo Temeljne ustavne listine o 
samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 1/ 
91-1 in 45/94; v nadaljevanju: UZITUL) se za 13. členom dodajo 
novi členi, ki se glasijo: 

»13.a člen 

Oseba iz 13. člena tega ustavnega zakona, ki dejansko 
neprekinjeno živi v Republiki Sloveniji od 23.12.1990 dalje, lahko 
pridobi dovoljenje za stalno bivanje na podlagi tega ustavnega 
zakona. 

Dovoljenje za stalno prebivanje lahko pridobi tudi mladole n 
osebe iz prejšnjega odstavka, ki od rojstva dejansko nepre 
živi v republiki Sloveniji. 

otro" 

13. b člen 

Oseba iz 13. člena tega ustavnega zakona, ki 
neprekinjeno živi v Republiki Sloveniji od 23.12.1990 v 

vložila prošnjo za pridobitev dovoljenja za stalno p'ebl 

skladu z Zakonom o tujcih iz leta 1991 (Uradni list RS, |afl|<o 
ali Zakonom o tujcih iz leta 1999 (Uradni list RS, št. 61/99). ,no 
na podlagi tega ustavnega zakona pridobi dovoljenje za 
prebivanje z veljavnostjo od dne, ko je vložila prošnjo, 

poročevalec, št. 100 3. september* 



ni izri i"3 pro®n)a nezakonito zavrnjena ali zavržena ali organ 
če ■ ® d°voljenja, pa bi ga bil po zakonu moral, ali 
Pros i prošnia 2avrniena zaradi neizpolnitve pogojev, ki jih 
pre 

e? ni rnogel izpolniti zaradi objektivnih okoliščin, ki so 
n0J\ ecevale pridobitev ali prenos ustrezne listine z območja nekdanje sfrj. 

'Olienio 
Osebe iz nr

2.3 stalno prebivanje lahko pridobi tudi mladoletni otrok 
živi 
kot 

Dovi 

i v Rp Pre'®nie9a odstavka, ki od rojstva dejansko neprekinjeno 
' •*- Pu°|iki Sloveniji, pri čemer dovoljenje velja od istega dne 

,oisttoV°l'en'e' '2ciano staršu; če je bil otrok rojen kasneje, pa od Va otroka dalje. 

^kona^' '6 P"0'0'3'13 dovoljenje za stalno prebivanje na podlagi 
nektar,- 0 ureianiu statusa državljanov drugih držav naslednic 
lahko on v FlePubliki Sloveniji (Uradni list RS, št. 61/99), 
Ve'javno ? po9°i' 'z prejšnjega odstavka pridobi dovoljenje z 
v%vnn -° °C'clne v'oz',ve prošnje po Zakonu o tujcih do dne 
^kona dovo|jenja za stalno prebivanje, izdanega na podlagi 
nekdan- °c

ureianiu statusa državljanov drugih držav naslednic SFRj v Republiki Sloveniji. 

Do 
13.c člen 

Pravic i niso-po tem ustavnem zakonu niso upravičene osebe, ki se 
k*.*- Pozivu Predsedstva Republike Slovenije o prestopu 
vtem n Zlrama sestave zveznih organov SFRJ v roku, določenem 
*doiočV'VU; oz'roma so delovale proti vrednotam, ki jih v skladu 
l6|w 0 Pfvega odstavka 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
k^g. , ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti varuje 

a zakonodaja Republike Slovenije. 

uPr; 
13.d člen 

Jf'čenec po tem ustavnem zakonu lahko prošnjo za izdajo 
,, Ja za stalno prebivanje vloži v šestih mesecih po razalasitvi a ustavnega zakona. 

v sklad'0 Po tem zakonu se izvede ugotovitveni postopek 
u 2 zakonom, ki ureja splošni upravni postopek. 

13.e. člen 

Osebe, ki pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje z veljavnostjo 
za nazaj, lahko zahtevajo odškodnino za povzročeno materialno 
škodo, ki jim je nastala, ker iz razlogov iz prvega odstavka 13.a 
člena tega ustavnega zakona niso mogle pridobiti dovoljenja za 
stalno prebivanje, vendar največ do višine 150.000 SIT. 

Osebe, ki pridobijo dovoljenje za stalno prebivanje z veljavnostjo 
za nazaj, ne morejo za nazaj pridobiti pravic, do katerih so 
upravičene osebe s stalnim prebivališčem oziroma z dovoljenjem 
za stalno prebivanje. 

Denarna odškodnina za nepremoženjsko škodo se ne prizna. 

13.f. člen 

Državni tožilec, državni pravobranilec, Zveza veteranov vojne 
za Slovenijo in posamezniki, ki izkažejo pravni interes, lahko 
zahtevajo obnovo postopka, v katerem je bilo izdano dovoljenje 
za stalno prebivanje po tem zakonu, dovoljenje za stalno 
prebivanje po Zakonu o tujcih iz leta 1991, Zakonu o tujcih iz leta 
1999 in Zakonu o urejanju statusa državljanov drugih držav 
naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. 

Predlog za obnovo postopka po prejšnjem odstavku se lahko 
vloži zaradi obnovitvenih razlogov po Zakonu o splošnem 
upravnem postopku, zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve 
dejanskega stanja in zaradi napačne uporabe materialnega prava. 
Predlog se lahko vloži najkasneje v dveh letih od uveljavitve tega 
ustavnega zakona. 

Obnova postopka se uvede za vse odločbe, ki so bile v zvezi s 
priznanjem statusa stalnega prebivanja izdane za nazaj. Za te 
odločbe mora ministrstvo za notranje zadeve začeti z obnovo 
postopka po uradni dolžnosti najkasneje v treh mesecih po 
uveljavitvi tega ustavnega zakona. Pri obnovi postopka se 
upošteva kriterije iz 13. b in 13. c člena tega ustavnega zakona. 

II. 

Ta ustavni zakon začne veljati z razglasitvijo. 
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red'°g zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

zakona o odpravi posledic 

Naravnih nesreč (zopnn-a) 

sl(rajšani postopek - EPA 1468 - III 

^PUBLIKA SLOVENIJA popravljen predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
'AVNI ZBOR zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. 

pariška skupina 
°^enske ljudske stranke 

$k uPina poslancev (Franci Rokavec) 

Obijana, 27.8.2004 
poslanec 

Podlagi dopisa Državnega zbora, podpisani poslanec pošilja Franci Rokavec. I.r. 

J^UBLIKA SLOVENIJA 
R2AVNl ZBOR 

slanska skupina 
°Venske ljudske stranke 

Sku Pina poslancev (Franci Rokavec) 
Liubl 

Na 
'iana, 25. avgust 2004 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
odpravi posledic naravnih nesreč. 

Na podlagi 142. člena Poslovnika DZ RS predlagajo, da Državni 
zbor predlog zakona obravnava in sprejme po skrajšanem 
postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo zakona. 

Sporočajo, da bo pri obravnavi predloga zakona na sejah 
delovnih teles in Državnega zbora v imenu predlagateljev 
sodeloval Franci Rokavec. 

^ Podlagi 88. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list 
/i.' št- 33/91-1, 42/97, 66/00), 19. člena Zakona o poslancih 
p
radni list RSi št. 48/92, 15/94, 19/94, 44/94) in 114. člena 

siovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list 
sp/ 35/2002) vlagajo podpisani poslanci v obravnavo in 

Poslanci: 

Franci Rokavec, I.r. 
Janez Podobnik, I.r. 

Ivan Božič, I.r. 
Mag. Janez Kramberger, I.r. 
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA 

O ODPRAVI POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč je bil sprejet lani, ko so bile razmere za 
kmetijstvo izrazito neugodne (pozeba, suša, neurje s točo in hrušev ožig). Zaradi 
potrebe po sistemski ureditvi tega področja in aplikaciji določil zakona v praksi, je bil 
sprejet po hitrem postopku. Ocenjujemo, da je bilo časa za razpravo zelo malo oz. 
celo premalo, da bi besedilo zakona na celovit in konsistenten način urejalo 
obravnavano področje. Pomanjkljivosti zakona so se že potrdile v praksi pri 
njegovem izvajanju ob obračunu škode za lansko leto, kjer postopek ocenitve in 
plačila škode ob naravnih nesrečah še zdaleč ni zaključen. Ponovno pa se te 
pomanjkljivosti kažejo tudi v letošnjem letu pri naravnih ujmah, predvsem pa v 
izjemno dolgih postopkih, katerih končni rezultat je, da naravna nesreča lahko in je 
že ponovno prizadela kmete v naslednjem letu, škode pa še ni bilo plačane po 
postopku in na način, kakor je to določeno v sedanjem zakonu. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve zakona 

S predlogom sprememb in dopolnitev zakona želimo spodaj podpisani poslanci 
predvsem skrajšati rok za pripravo programa za odpravo posledic škode po naravnih 
nesrečah. Bistvo predlaganih sprememb pa je v tem, da se upravičencu ne bi pri 
izplačilu škode, ki je bila storjena v kmetijstvu po naravnih nesrečah, odštevala 
sredstva subvencij in drugih pomoči, ki so bile dodeljene upravičencu s strani 
državnega oz občinskih proračunov in so sestavni del ukrepov kmetijske politike, saj 
le-ta nimajo nikakršne neposredne medsebojne povezave. 

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem zakona 

Sprejem zakona bo seveda s seboj prinesel določene finančne posledice, ne bo pa 
imel vpliva na že sprejeti proračun za leto 2004. Za poračun obveznosti po naravnih 
nesrečah za leto 2003 so sredstva zagotovljena v proračunu za leto 2004 in sprejem 
zakona ne bo predstavljal dodatnih finančnih obremenitev. 

4. Prilagojenost pravu Evropske unije in prikaz ureditve v nekaterih drugih 
pravnih sistemih 

Primerjalno pravni pregled ureditve v državah EU je bil narejen v Predlogu zakona o 
odpravi posledic naravnih nesreč, ki ga je vlada vložila v Državni zbor 09. 07. 2003. 
Predlog zakona, ki ga vlagamo, le odpravlja določene pomanjkljivosti veljavnega 
zakona na tistih področjih, na katerih je ureditev vsake države članice EU popolnoma 
specifična, zaradi česar ocenjujemo, da dodatna primerjava ni smiselna. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Zakon ne bo imel drugih posledic, bo pa odpravil določene pomanjkljivosti veljavnega 
zakona. 
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"• BESEDILO členov 

1. člen 

V Zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč (Ur.l. RS št.:75/03) se v devetem 
odstavku 5. člena črta besedilo: "ter sredstev, dodeljenih iz državnega in občinskih 
Proračunov kot neposredno izplačilo v kmetijstvu v skladu s predpisi, ki urejajo 
Posredna in neposredna izplačila v kmetijstvu,". 

2. člen 

^ drugi alinei tretjega odstavka 35. člena se besedilo "120 dni" nadomesti z 
besedilom "ene vegetacijske dobe". 

3. člen 
i 

V drugem odstavku 36. člena se besedilo "tri mesece" nadomesti z besedilom "dva 
Meseca". 

4. člen 

Besedilo tretje alinee četrtega odstavka 40. člena se črta. 

5. člen 

V sedmem odstavku 40. člena se namesto pike naredi vejica in doda besedilo: 
razen v primerih, ko zaradi pomanjkanja vode namakanje ni mogoče.". 

6. člen 

V prvem odstavku 43. člena se številka "90" nadomesti s številko "60". 

7. člen 

Doda se nov 48.a člen: 

"ZMANJŠANJE IN ODPIS DAVKOV IN PRISPEVKOV 

48. a člen 

V primeru naravne nesreče se izvajajo postopki znižanja in odpisa davkov od 
kmetijstva ter prispevkov za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje v 
skladu z zakonodajo, ki ureja našteta področja, na osnovi vlog upravičencev in ocene 
škode po tem zakonu za vse upravičence skupaj." 

3 — 
SePtember 2004 9 poročevalec, št. 100 



8. člen 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu: 
Ta plačila se izplačujejo pridelovalcem kot nadomestilo zaradi doseganja nižjih cen 
na trgu in so izplačana v enakem znesku, ne glede na višino doseženega pridelka. 
Pogoj za izplačilo je pridelava določene vrste kmetijske rastline v skladu s predpisi, ki 
določajo to področje. 

K 2. členu: 
Omejitev obdobja, v katerem se seštevajo škodni dogodki v kmetijstvu na 120 dni 
nima strokovne podlage. Za kmetijstvo so pomembni dogodki v času cele 
vegetacijske dobe, saj vse škode, ki se pojavijo v tem času, neposredno vplivajo na 
pridelek in finančno stanje kmetijskih obratov, zato predlagamo omejitev na čas 
vegetacijske dobe. 

K 3. členu: 
Predlagamo skrajšanje postopka priprave programa odprave posledic škode. 

K 4. členu: 
Po definiciji iz tega zakona neposredna izplačila v kmetijstvu niso del tržne vrednosti 
kmetijske proizvodnje. Upravičenci jih v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, 
prejmejo za pridelavo določenih kmetijskih rastlin ne glede na tržno vrednost 
pridelka, zato nimajo neposredne zveze z državno pomočjo. 

K 5. členu: 
Ob velikih sušah presahnejo tudi vodni viri za namakanje oz. se količina vode 
zmanjša pod biološki minimum, zato namakanje ni mogoče. V takih primerih je škoda 
na kmetijskih rastlinah podobna ali enaka kot drugod (odvisno od časa pomanjkanja 
vode), zato je prav, da so tudi ti pridelovalci v enakem položaju, kot ostali. V času, ko 
je bilo namakanje mogoče, so imeli pridelovalci tudi večje stroške pridelave. 

K 6. členu: 
Postopek izračuna državne pomoči je predolg. Ocenjujemo, da je vloge možno zbirati 
tudi v 60 dneh. 

K 7. členu: 
Področje zmanjšanja in odpisov davkov od kmetijstva in prispevkov za zdravstveno 
in pokojninsko zavarovanje kmetov je urejeno s področno zakonodajo, ki predpisuje 
postopke za uveljavljanje olajšav. V primeru naravnih nesreč, ko je prosilcev zelo 
veliko, je potrebno za vse tovrstne namene predvideti možnost olajšav za vse 
prosilce državne pomoči iz baz podatkov, ki se uporabljajo za izračun državne 
pomoči po tem zakonu v skupnem postopku in ne na osnovi posebnih individualnih 
vlog, kot predpisuje zakonodaja za ostale primere. Tak postopek se je uporabljal v 
preteklih letih na osnovi interventnih zakonov in je sprejemljivejši za upravičence ter 
cenejši za državo. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

5. člen 
(načela zakona) 

(1) Država mora pri sprejemanju predpisov in pri odločanju v upravnih zadevah po 
tem zakonu zagotoviti, da se pri odpravljanju posledic naravnih nesreč 
prednostno dodelijo sredstva za obnovo poškodovanih ali uničenih stvari, ki so 
namenjene izvajanju javnih služb, in za obnovo stanovanjskih stavb. 

(2) Višina sredstev za odpravo posledic nesreč je sorazmerna škodi na stvari zaradi 
posledic naravne nesreče, višina sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu 
pa zmanjšanju kmetijske proizvodnje zaradi naravnih nesreč. 

(3) Sredstva za odpravo posledic nesreč in sredstva za odpravo posledic škode v 
kmetijstvu se dodeljujejo brez obveznosti vračanja. 

(4) Sredstva za odpravo posledic nesreč se za obnovo stanovanjskih stavb lahko 
dodeljujejo tudi povratno, če se jih dodeli kot stanovanjsko posojilo javnega 
sklada. 

(5) Občini se dodelijo za obnovo poškodovanih stvari potrebna sredstva, če je stvar v 
njeni lasti in se uporablja za izvajanje njene dejavnosti ali za izvajanje lokalne 
javne službe. 

(6) Upravičencu se dodelijo za obnovo poškodovanih stvari sredstva, če gre za 
kulturni spomenik ali če gre za objekt ali napravo, namenjeno varstvu ali 
upravljanju zavarovanega območja po predpisih o ohranjanju narave. 

(7) Pri odločanju o višini sredstev za obnovo poškodovanih stvari je treba zagotoviti, 
da vsota sredstev, dodeljenih za obnovo po tem zakonu, in sredstev, dodeljenih 
kot izplačilo zavarovalnega zneska, ter sredstev, dodeljenih za obnovo iz 
državnega in občinskih proračunov na podlagi drugih predpisov, ni večja od vseh 
sredstev, potrebnih za obnovo stvari. 

(8) Pri odločanju o višini sredstev za odpravo posledic nesreč na stvari, ki je 
namenjena izvajanju gospodarske dejavnosti, ter pri izvajanju nadzora o 
namenski uporabi teh sredstev je treba zagotoviti, da upravičenci ne pridobijo 
prednosti pred konkurenti tako, da je ogrožen ali bi lahko bil ogrožen trg blaga ali 
storitev. 

(9) Pri odločanju o višini sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu je treba 
zagotoviti, da vsota sredstev, dodeljenih po tem zakonu, in sredstev, dodeljenih 
kot izplačilo zavarovalnega zneska, ter sredstev, dodeljenih iz državnega in 
občinskih proračunov kot neposredno izplačilo v kmetijstvu v skladu s predpisi, ki 
urejajo posredna in neposredna izplačila v kmetijstvu, ni večja od tržne vrednosti 
izpada kmetijskega pridelka. 

3 
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35. člen 
(odločitev o uporabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu) 

(1) Vlada odloči o uporabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu na 
podlagi ocene neposredne škode v kmetijstvu in predloga za odpravo posledic 
škode v kmetijstvu. 

(2) Oceno neposredne škode v kmetijstvu in predlog za odpravo posledic škode v 
kmetijstvu iz prejšnjega odstavka predloži vladi v obravnavo ministrstvo, pristojno 
za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izdela pa ju državna komisija za 
ocenjevanje škode, ustanovljena v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred 
naravnimi nesrečami in drugimi nesrečami. Predlog za odpravo posledic škode v 
kmetijstvu obsega okvirne predloge možnih ukrepov, na podlagi katerih se izdela 
program odprave posledic škode v kmetijstvu. 

(3) Vlada mora pri odločanju o uporabi sredstev za odpravo posledic škode v 
kmetijstvu upoštevati naslednji merili: 

- sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu se lahko uporabijo za odpravo 
posledic posamezne naravne nesreče, za katero je ocena neposredne škode v 
kmetijstvu večja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna; 

- če nastane škoda v kmetijstvu v času 120 dni večkrat ali na različnih krajih, se 
sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu lahko uporabijo za vse primere 
odprave posledic škode v kmetijstvu v tem obdobju, če je vsota ocen neposredne 
škode v kmetijstvu večja od 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega 
proračuna. 

(4) Ministrstvo, pristojno za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mora vladi 
v obravnavo predložiti oceno neposredne škode v kmetijstvu najkasneje mesec 
dni po običajnem spravilu letine rastline, ki je bila poškodovana zaradi pojava 
naravne nesreče. 

(1) Program odprave posledic škode v kmetijstvu sprejme vlada. V obravnavo ji ga 
predloži ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, če ga potrdi komisija za 
odpravo posledic škode v kmetijstvu in k njemu da soglasje ministrstvo, pristojno za 
finance. 

(2) Najpozneje tri mesece po tem, ko vlada odloči za posamezni pojav škode v 
kmetijstvu ali več takih pojavov skupaj, da se za odpravo posledic uporabijo sredstva 
za odpravo posledic škode v kmetijstvu po tem zakonu, ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo, predloži vladi v obravnavo program odprave posledic škode v kmetijstvu. 

36. člen 
(program odprave posledic škode v kmetijstvu) 

poročevalec, št. 100 12 



40. člen 
(višina dodeljenih sredstev) 

("O Upravičencu iz prejšnjega člena se dodelijo sredstva v višini največ 40%, za 
Proizvodnjo kmetijske rastline, ki je zavarovana za škodo v kmetijstvu zaradi naravnih 
nesreč, panajveč 60% ocene neposredne škode, ki jo potrdi komisija za odpravo 
Posledic škode v kmetijstvu (v nadaljnjem besedilu: potrjena višina škode). 

(2) Zavarovana za škodo v kmetijstvu zaradi naravne nesreče je proizvodnja 
kmetijske rastline, za katero upravičenec izkaže, da mu je zaradi posledic naravne 
nesreče priznano izplačilo zavarovalnih zneskov za škodo v kmetijstvu v višini, ki ni 
tanjša od 30% potrjene višine škode. 

(3) Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu določi potrjeno višino škode 
Posameznemu upravičencu za vsako posamezno kmetijsko rastlino posebej na 
Podlagi podatkov o: 

~ povprečni stopnji poškodovanosti kmetijske rastline zaradi posledic naravnih 
nesreč, 
- normalnem pridelku poškodovane kmetijske rastline, 
- povprečni tržni ceni kmetijske rastline v letu nastanka škode v kmetijstvu in 
~ površinah kmetijskih zemljišč, na katerih je upravičenec prideloval kmetijsko 
rastlino. 

(4) Pri določitvi višine sredstev, ki se jih upravičencu dodeli za škodo v kmetijstvu, je 
treba zagotoviti, da za posamezno kmetijsko rastlino v letu nastanka škode v 
kmetijstvu vsota: 

- tržne vrednosti zmanjšane kmetijske proizvodnje, 
~ dodeljenih sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu po tem zakonu, 
~ sredstev državnega in občinskih proračunov, ki so dodeljena upravičencu kot 
neposredno izplačilo v kmetijstvu v skladu s predpisi, ki urejajo posredna in 
neposredna izplačila v kmetijstvu, in 
- izplačil zavarovalnih zneskov za škodo v kmetijstvu, ne presega tržne vrednosti 
Proizvodnje kmetijske rastline pri normalnem hektarskem donosu. 

(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se upravičencu ne dodelijo 

sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu, če potrjena višina škode za 
Posameznega upravičenca ne presega višine sredstev državnega proračuna, ki se 
dodelijo v skladu s predpisi, ki urejajo neposredna izplačila v kmetijstvu, za pridelavo 
te kmetijske rastline na površini 1 ha kmetijskih zemljišč, ali 20% tržne vrednosti 
proizvodnje kmetijske rastline na površini 1 ha kmetijskih zemljišč, če se za kmetijsko 
rastlino ne dodeljujejo sredstva v skladu s predpisi, ki urejajo neposredna izplačila v 
kmetijstvu. 

(6) Upravičencu se ne dodelijo sredstva za odpravo posledic škode v kmetijstvu tudi, 
če pristojni inšpektor ugotovi, da je upravičenec na kmetijskem zemljišču prideloval 

kmetijsko 
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rastlino v letu nastanka škode v nasprotju s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ali s 
predpisi, ki urejajo varstvo voda, namenjenih oskrbi s pitno vodo na teh kmetijskih 
zemljiščih. 

(7) Upravičencu se ne dodelijo sredstva za odpravo posledic suše na območjih iz 
registra namakalnih sistemov. 

(8) Vlada podrobneje določi način izračuna potrjene višine škode in višine sredstev, 
ki so dodeljena upravičencu, pri čemer upošteva, da je: 

- potrjena višina škode sorazmerna povprečni stopnji poškodovanosti kmetijske 
rastline, 
- potrjena višina škode premo sorazmerna normalnemu hektarskemu donosu 
kmetijske rastline, 
- potrjena višina škode premo sorazmerna tržni vrednosti kmetijske rastline v letu 
nastanka naravne nesreče, 
- potrjena višina škode premo sorazmerna površini kmetijskih zemljišč, na katerih se 
prideluje kmetijska rastlina, in 
- višina sredstev, dodeljenih za odpravo posledic škode v kmetijstvu, manjša od 40% 
potrjene višine škode, če škodo povzročijo naravne nesreče, katerih posledice se 
lahko v celoti ali delno preprečijo z uveljavljenimi tehnikami agrotehničnih ukrepov. 

(9) V predpisu iz prejšnjega odstavka vlada določi tudi: 

- metodologijo za določitev geografsko zaokroženih območij, in sicer za vsako 
naravno nesrečo posebej, 
- metodologijo za verifikacijo podatkov o stopnji poškodovanosti kmetijske rastline 
znotraj posameznega geografsko zaokroženega območja in 
- uveljavljene tehnike agrotehničnih ukrepov iz prejšnjega odstavka. 

43. člen 
(postopek dodelitve sredstev in obveznosti upravičencev) 

(1) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, po sprejemu programa odprave posledic 
škode v kmetijstvu na vladi obvesti občine o roku, ki ni daljši od 90 dni in v 
katerem morajo zbrati vloge upravičencev in jih odposlati v obravnavo na 
ministrstvo. 

(2) Sredstva za odpravo posledic nesreč se upravičencu dodelijo na podlagi vloge, ki 
jo mora izpolnjeno s podatki o škodi v kmetijski proizvodnji oddati občinski 
komisiji za zbiranje vlog občine, kjer ima kmetijsko zemljišče. 

(3) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, predloži komisiji za odpravo posledic škode v 
kmetijstvu predlog ocene škode v potrditev, če je vloga upravičenca popolna in 
utemeljena in so podatki o škodi v skladu s podatki iz programa odprave posledic 
škode v kmetijstvu. 
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(4) Predlog za dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu predloži 
vladi v obravnavo in sprejem ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, ob predhodni 
potrditvi komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu. 

(5) Minister, pristojen za kmetijstvo, določi vsebino in obliko vloge upravičencev za 
dodelitev sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu po tem zakonu. 

3   
' SePtember2004 15 poročevalec, št. 100 



, '-3do/V:.- i>9\kx,L ov -<pb &i:^mejkw 4i?v"; 

^ ^ -o-i--■ ■ -\ ;■ :0oir.i- ; ;'s% 
■ 

' 
• -  — .... .... .... 

' 

. 
• 1. '■■-.* ' Q ' • 

. • ■ - • . ••* u . ..... . . 
. 

* ■ 

' 
• • . jsraa 

.«■' 1 ■ 
. 

' t. 

mStf . t- . ' ' ' j.'i.. .v . ■ 

■ \ 

 —  ■ 
r, Št. 100 16 



Predi °9 zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med vlado 

o REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 

REPUBLIKE TURČIJE 0 MEDNARODNEM 

cestnem prevozu potnikov in blaga 

'ePA i46i - m 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVa- 
Šw„ 2004-1811-0208 
Liuhi 286-20/2004-1 lana, 29.07.2004 

"CSSl0vmiie" na 86. redni seji dne 29.7.2004 

McEDL0GA zakONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA "ED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
REPUBLIKE TURČIJE O MEDNARODNEM CESTNEM 
HF>EVOZU POTNIKOV IN BLAGA, 

ki 
» Pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 

0(j 
0Vnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
avka 75. eiena zakona o zunanjih zadevah. 

^ePublike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
6 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: 

- Ivo Vajgl, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Marko Pavliha, minister za promet, 

Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Boris Živec, državni sekretar v Ministrstvu za promet, 

- Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Bogdan Potokar, višji svetovalec v Ministrstvu za promet, 

- mag. Aleksander Čičerov, pooblaščeni minister v 
Ministrstvu za zunanje zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

n« ZAKON 
RPD. TIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

Tura, ,BUkE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
'JE O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 

POTNIKOV IN BLAGA 

^tifici. 
1. člen 

Republike Turčije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in 
blaga, sestavljen v Ankari 11. junija 2002. 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku ter prevodu 
v slovenskem jeziku glasi: 

joj- 
SG Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
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SPORAZUM 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO REPUBLIKE TURČIJE 

O MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 
POTNIKOV IN BLAGA 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Turčije sta se 

v želji, da bi prispevali k razvoju trgovine in gospodarskih odnosov 
med državama, 

odločeni, da spodbujata sodelovanje pri cestnem prevozu v okviru 
tržnega gospodarstva, 

v skrbi za varstvo okolja in ljudi, racionalno uporabo energije, 
varnost na cesti in izboljšanje delovnih razmer voznikov, 

v prizadevanju za razvoj različnih načinov prevoza, 

ob priznavanju medsebojne prednosti in koristi sporazuma o 
cestnem prevozu 

sporazumeli in odločili, kot sledi: 

I. DEL - SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Obseg 

1. Določbe tega sporazuma se uporabljajo za mednarodni prevoz 
potnikov in blaga po cesti z ozemlja ali na ozemlje ene 
pogodbenice in tranzitno čez ozemlje druge pogodbenice z 
uporabo vozil, ki so registrirana na ozemlju prve pogodbenice. 

2. Ta sporazum ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz 
drugih mednarodnih obvez obeh pogodbenic, niti ne na pravo 
Evropske unije ali sporazume med Evropsko unijo in državami 
ne članicami. 

2. člen 
Pomen izrazov 

V tem sporazumu: 

1. "prevoznik" pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, ki 
ima sedež podjetja na ozemlju ene od pogodbenic in je 
registrirana za opravljanje prevoza potnikov ali blaga; 

2. "vozilo" pomeni vozilo, registrirano na ozemlju ene od 
pogodbenic in je po konstrukciji in opremi namenjeno prevozu 
potnikov ali blaga; 

3. "registracija" pomeni, da pristojni organ pogodbenice dodeli 
vozilu identifikacijsko številko (registrsko številko); 

4. "prevoz" pomeni vožnjo s polnim ali praznim vozilom, tudi če 
se vozilo, priklopnik ali polpriklopnik na delu vožnje prevaža z 
vlakom ali ladjo; 
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5. "kabotaža" pomeni prevoz potnikov ali blaga, ki ga Pre ^ 
ene pogodbenice opravlja med posameznimi kraji na o 
druge pogodbenice; 

6. "kombinirani prevoz" pomeni prevoz blaga, pri ^ern®rL|< z 
ali priklopnik, polpriklopnik, zamenljivo tovorišče, zao ) ^ 
vlečnim vozilom ali brez njega uporablja cesto zazace ^ 
končno etapo vožnje, ki je čim krajša, in del poti P° 8 

železnici, vodni poti ali morju; 

7. "ozemlje pogodbenice" pomeni ozemlje Republike Slove 

oziroma ozemlje Republike Turčije; 
• nze"1'!6 

8. "država, v kateri je sedež podjetja" pomeni o a 
pogodbenice, na katerem ima prevoznik sedež sv 
podjetja in na katerem je vozilo registrirano; 

9. "država gostiteljica" pomeni ozemlje pogodbenic8^ 
katerem prevoznik opravlja prevoz, ne da bi imel na 

registrirano vozilo in sedež svojega podjetja; 

10. "avtobus" pomeni vozilo, ki je registrirano na ozemlju in 
pogodbenic in je po konstrukciji in opremi pri"10 ve{ 
namenjeno prevozu potnikov ter ima poleg voznikoveg 
kot osem sedežev; 

11. "linijski prevoz potnikov" pomeni prevoz P°'n'k?^0 v 
določeni progi, ki se opravlja med državami ali ,ran

rf0(Ti in 
skladu z vnaprej določenim in objavljenim voznim to 
tarifami. 

Potniki vstopajo ali izstopajo na vnaprej določenih postaj31 

v skladu z itinerarjem; 

12. "izmenični prevoz" pomeni prevoz, pri katerem se ^ 
oblikovane skupine potnikov prevažajo z več vožnjah 
nazaj iz istega odhodnega kraja v isti namembni kraj- 

Vsaka skupina, sestavljena iz potnikov, ki so odPj|)°d'li 

skupaj, se pozneje pripelje nazaj v odhodni kraj- 0 

oziroma namembni kraj pomeni kraj, kjer se vožnja ^ 
oziroma kraj, kjer se vožnja konča, pri čemer so v v 
primeru vključeni okoliški kraji v polmeru 50 km. 

kOV ^ 
Izmenični prevoz lahko vključuje nastanitev p°'nl 

namembnem kraju in po potrebi med vožnjo. 

V nizu izmeničnih voženj se prva vožnja nazaj v odhodni^ ' 
zadnja vožnja v namembni kraj opravita s praznim vozilo 

ne K°' 
13. "občasni prevoz" pomeni prevoz, ki ni opredeljen tfl5t 

linijski prevoz potnikov niti ne kot izmenični prevoz. P®*Lasrii 
ali število prevozov ne vpliva na njegovo uvrstitev v o 
prevoz; 
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aviohr0'ni dokumentu pomeni potniško spremnico za 
AS0^' ki je v skladu z vzorcem, določenim v sporazumu 

H. DEL - PREVOZ POTNIKOV 

3. člen 
Linijski prevoz 

dov''r''S^ prev02' ki se opravlja z avtobusom, velja sistem °lj0nj, ki jjh jzc)a pristojni organ v državi odhoda, namembni 
drzav, ali državi tranzita 

drža° 23 dovo''0nie je treba predložiti pristojnemu organu v Vl> v kateri ima prevoznik sedež svojega podjetja. Če 
orn or9an vlogo odobri, se dovoljenje pošlje pristojnemu 

druge pogodbenice. 

Priloj''^ v'°9® za dovoljenje in dokumentih, ki ji morajo biti 
sporaT'' 0C"°^a sl<uPni odbor, ustanovljen po 14. členu tega 

Moljenja se izdajo na podlagi doseženega soglasja pristojnih 
9an°v pogodbenic. 

freh°rngV' da Se dovolienie odobri ali zavrne, se sprejme v 

p°Vo'ienia veljajo največ pet let. Določajo pogoje opravljanja 

stanrt 20V" vkl'učno z okoljevarstvenimi in varnostnimi ardi, ki jih morajo izpolnjevati vozila. 

J? Spremembah pogojev opravljanja prevozov in o odpovedi 
1 se odloča po postopku, določenem v drugem in tretjem 

avku tega člena. 

odj1' V6Ž P°vPraševanja po prevozih, lahko prevoznik linijo 
dovT6 -S P^dložitvijo vloge pristojnim organom, ki so 
v tr°Ljen'a 'zdali, in strankam. Pristojni organi odločajo o vlogi 

mesecih po njenem prejetju. 

4. člen 
Občasni in izmenični prevoz 

veii°^aSn' 'n izmenični prevoz, ki se opravlja z avtobusom, 
drža S'Stem dovoljenj ali dovolilnic, ki jih izda pristojni organ v Vl odhoda, namembni državi ali državi tranzita. 
Kot 
0pr '5jema k prvemu odstavku je spodaj navedeni prevoz 
- *en sistema dovoljenj ali dovolilnic na ozemlju države 

r°žne vožnje zaprtih vrat, pri katerih se isto vozilo 
uPorablja za prevoz iste skupine potnikov ves čas 

b) Potovanja in jo tudi pripelje nazaj v odhodni kraj, 
Prevoz s polnim vozilom v namembni kraj in s praznim 

C) v°zilom nazaj v odhodni kraj, 
Prevoz s praznim vozilom v namembni kraj in s polnim 
v°zilom nazaj v odhodni kraj pod pogojem, da je potnike 
Predhodno pripeljal isti prevoznik na ozemlje pogodbenice, 
na katerem jih spet prevzame in odpelje na ozemlje države, 
"a katerem ima sedež svojega podjetja, v skladu s 
0n'rolnim dokumentom. 

spm' po,ovanjem z liberaliziranim prevozom ni dovoljeno 
dou|arTla,i potnikov v vozilo, razen če je za to izdano posebno "0'jenje. 

Skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega sporazuma, lahko 
dopolni vrste občasnega in izmeničnega prevoza, za katere 
dovoljenja ali dovolilnice niso potrebni. 

4. Vlogo za dovoljenje ali dovolilnico je treba predložiti pristojnemu 
organu v državi gostiteljici. 

Skupni odbor, ustanovljen po 14. členu tega sporazuma, 
odloča o obliki vloge za dovoljenje ali dovolilnico in o 
dokumentih, ki ji morajo biti priloženi. 

Odločitev, da se dovoljenje ali dovolilnica odobri ali zavrne, se 
sprejme v enem mesecu. 

5. Za občasni in izmenični prevoz, ki je oproščen dovoljenj ali 
dovolilnic in se opravlja z avtobusi, je potreben kontrolni 
dokument. Pogoje za uporabo in vsebino kontrolnega 
dokumenta določi skupni odbor, naveden v 14. členu tega 
sporazuma. 

5. člen 
Skupne določbe za prevoz potnikov 

1. Dovolilnice za prevoz niso prenosljive na druge prevoznike. 

2. Opravljanje kabotaže je prepovedano. Lokalni izleti, 
organizirani izključno za skupino potnikov, ki jih v ta kraj pripelje 
isti prevoznik, se ne štejejo za kabotažo pod pogojem, da so 
vpisani v potniški spremnici in jih odobri pristojni organ. 

II. DEL - PREVOZ BLAGA 

6. člen 
Sistem dovolilnic 

Prevozniki, katerih sedež podjetja je na ozemlju pogodbenice, 
lahko na podlagi sistema dovolilnic na ozemlju druge 
pogodbenice opravljajo: 

2. 

a) 
b) 

c) 

prevoz med ozemljema pogodbenic, 
prevoz med krajem na ozemlju druge pogobenice in krajem 
na ozemlju tretje države pod pogojem, da vožnja vključuje 
državo, v kateri ima prevoznik sedež svojega podjetja. 
Ta omejitev ne velja za vožnje praznega vozila, 
tranzitni prevoz. 

Kabotaža je dovoljena samo s posebnim dovoljenjem države 
gostiteljice. 

7. člen 
Prevoz, za katerega dovolilnice niso potrebne 

1. Kot izjema k 6. členu so naslednje vrste prevoza oproščene 
dovolilnic: 

a) prevoz z vozili, katerih skupna dovoljena masa, vključno 
s priklopniki, ne presega 6 ton ali 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, 

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

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, 
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e) 
f) 

g) 

h) 

i) 
k) 

prevoz rezervnih delov in potrebščin za ladje in letala, 
prevoz medicinskih potrebščin in opreme za nujne 
primere, še zlasti ob naravnih nesrečah in človekoljubnih 
potrebah, 
prevoz umetniških del in predmetov za sejme in razstave 
ali za nekomercialne namene, 
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, 
selitveni prevoz, ki ga opravljajo podjetja s posebnim 
osebjem in opremo v ta namen, 
prevoz posmrtnih ostankov, 
prevoz pošte. 

2. Skupni odbor, naveden v 14. členu tega sporazuma, lahko 
razširi ali skrči seznam vrst prevoza, za katere dovolilnice 
niso potrebne. 

8. člen 
Skupne določbe za prevoz blaga 

1. Pristojna organa pogodbenic si vsako leto izmenjata 
dogovorjeno število neizpolnjenih obrazcev dovolilnic. 

Dovolilnice za prevoz blaga veljajo 13 mesecev od začetka 
vsakega koledarskega leta. 

2. Dovolilnice niso prenosljive. 

3. Dovolilnice se lahko hkrati uporabljajo samo za eno vozilo. Pri 
kombinaciji vozil je motorno vozilo odločilen dejavnik pri izdaji 
ali oprostitvi dovolilnice. 

4. Skupni odbor, naveden v 14. členu tega sporazuma, določi 
kvoto, vrsto in kakršne koli dodatne pogoje za uporabo 
dovolilnic. 

5. Opravljanje kabotaže je prepovedano, razen če jo posebej 
dovoli pristojni organ v državi gostiteljici. 

IV. DEL - SKUPNE DOLOČBE 

9. člen 
Davčne določbe 

1. Prevoz z vozili, registriranimi na ozemlju ene pogodbenice, ki 
se začasno opravlja na ozemlju druge pogodbenice po določilih 
tega sporazuma, je oproščen plačila vseh davkov v zvezi z 
lastništvom, registracijo in upravljanjem vozil. 

2. Gorivo, ki je v serijsko vgrajenih, standardnih rezervoarjih 
vozila in je namenjeno pogonu vozila; ter maziva, potrebna 
za delovanje motornega vozila, so na ozemlju države 
gostiteljice oproščena vseh uvoznih carin pod pogojem, da 
prevoznik upošteva ustrezne carinske predpise. 

3. Za prevoz, za katerega veljajo določila tega sporazuma, se v 
državi gostiteljici plačujejo cestne pristojbine (izražene kot 
tonski kilometri) in cestnine za uporabo cestnega omrežja ali 
mostov. Cestnine se prevoznikom pogodbenic zaračunavajo 
brez razlikovanja. 

10. člen 
Mase in dimenzije 

1. Največja dovoljena masa, osna obremenitev in dimenzije vc r0Zil2 

ne smejo presegati tistih, ki so vpisane v registracij isKi" 

2. 

dokumentih, niti ne zgornjih meja, veljavnih v državi gostitelj'0 

Uporaba vozil, katerih masa in dimenzije presegajo dov0^|(I) 
zgornjo mejo, je v državi gostiteljici dovoljena le s PoS® 
dovoljenjem, ki se pridobi vnaprej. 

11. člen 
Oprema in druge značilnosti 

Oprema, ki je v vozilih nameščena za spremljanj 
nadzorovanje časa vožnje in časa počitka posadke, 
biti v skladu z določbami sporazuma AETR. 

Pogodbenici se zavezujeta, da bosta v okviru tega sPoraZ^e 
spodbujali uporabo vozil, ki izpolnjujejo stroge varno 
standarde in standarde glede emisij. 

Skupni odbor, naveden v 14. členu, lahko pri odloča"' ki 
kvotah in prihodnji liberalizaciji ugodneje obravnava vozi • 
izpolnjujejo najsodobnejše varnostne standarde in stan« 
glede emisij. 

12. člen 
Nadzor 

i Dovolilnice, dovoljenja, kontrolni in drugi dokumenti, potreb11' 
dvostranskih sporazumih, sklenjenih med pogodbenicama, 3 ^ 
notranjem pravu, morajo biti v vozilih in jih je treba p°kaZ® or, 
zahtevo uradnih oseb, ki opravljajo nadzor. Skupni o 
ustanovljen po 14. členu tega sporazuma, določi v 
dokumentov. 

n« 

13. člen 
Obveznosti prevoznikov in kazni 

1. Prevozniki pogodbenice in posadke njihovih vozil 
ozemlju druge pogodbenice spoštovati veljavne zako 
predpise v tej pogodbenici. 

2. Če prevoznik pogodbenice krši določbe tega sp°raZl>^e2 
pogodbenica, na katere ozemlju je bila storjena kršitev, . 
vpliva na svoje lastne pravne postopke uradno obvesti , 
pogodbenico, ki bo ukrepala tako, kot je določeno v ^ 
notranji zakonodaji. V posebej hudih primerih lahko pj® gl. 
organ države gostiteljice začasno prepove vstop, 
gan v državi, v kateri ima prevoznik svoj sedež, ne sp 
odločitve. Pogodbenici se medsebojno obveščata o spr 

odločitvah. 

za 

14. člen 
Sodelovanje in skupni odbor 

Pristojna organa pogodbenic ukreneta vse 
izvajanje in uporabo tega sporazuma in si izmenjav«"- ^ 
koristne informacije. Medsebojno se tudi obveščata o k ^ 
koli spremembi v notranji zakonodaji, ki bi vplivala na up (a 
tega sporazuma. Pristojna organa si medsebojno Ponn.anj v 
pri izvajanju tega sporazuma. Osebni podatki, iznn0r1j0 n« 
okviru sodelovanja med pogodbenicama, so zaupni in zfl 
smejo uporabiti za kakršen koli drug namen kot za tisteg 
katerega so bili sporočeni. 
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£*** tega sporazuma in reševanje vprašanj v zvezi s 
sporazumom pogodbenici ustanovita skupni odbor. 

°9odbenici si po svojih najboljših močeh prizadevata za 

kat ci'° prevoza. Pri tem lahko skupni odbor odloči, za 8re oblike prevoza dovolilnice niso potrebne. 

2. Ta sporazum velja za nedoločen čas; ena ali druga 
pogodbenica ga lahko odpove s pisnim obvestilom o odpovedi 
najpozneje tri mesece pred koncem koledarskega leta. 

Sestavljeno v Ankari 11. junija 2002 v dveh izvirnikih v angleškem 
jeziku. 

V. DEL - KONČNE DOLOČBE 

- 15. člen 
^cetek veljavnosti in trajanje sporazuma 

uraH>0razum začne velia,i. ko se pogodbenici medsebojno 
nnr^

0 obves,rta, da so izpolnjene ustavne zahteve, ki se 
na začetek veljavnosti mednarodnih sporazumov. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

Jakob Presečnik 

Za Vlado 
Republike Turčije 

dr. Oktay Vural 

Za 
3. člen 

dajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za promet. 

4. člen 

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

Obrazložitev 

sta 11- junija 2002 v Ankari podpisala minister za promet 
in ;Ve 

slovonije, g. Jakob PRESEČNIK in minister za Promet 
8 "ePublike Turčije, g. dr. Vural. 

n9čina' Za Sklenitev sP°razuma so v vzpostavitvi pogojev in 
'8"ie«i/a nadaW nemo,eni cestni prevoz potnikov in blaga na 
rriofj "a<^e'a vzajemnosti in potreb po razvoju cestnega prevoza 

avama in v tranzitu čez njuni ozemlji. 

blagg*Um s svoiM določbami ureja cestni promet potnikov in 
°*8mir*6? državama pogodbenicama in v tranzitu čez njuni 
°*emii' tUd' P°,ovani0 praznih vozil. Prevoz blaga med 
Po90c/^ °beh pogodbenic, med krajem na ozemlju druge 
khif0 

enice 'n krajem na ozemlju tretje države ter v tranzitu, se 
Pravlja na podlagi dovolilnic. 

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. 

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

Sporazum je predmet usklajevanja s pravnim redom EU. 

j -—   
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IZJAVA Q SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in 
Vlado Republike Turčije o mednarodnem cestnem prevozu 
potnikov in blaga 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 

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

Evropski sporazum o pridružitvi ne posega na področje, ki ga 
ureja Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Republike Turčije o mednarodnem cestnem 
prevozu potnikov in blaga. 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

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

zgotfi 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri )ezlk2-Ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHAB 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECOJ1 

Niso sodelovali. 

8) Povezava z Državnim programom za pre«£ 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 

Zakon je zajet v Spremembah in dopolnitvah Državnega Pr°9 
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda ES do kon 
2002 - revizija 2001. 

ra"13 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti: / 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: / 

Prof .dr. Marko 
MlM5' 
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Predi °9 zakona o 

Ratifikaciji sporazuma med vlado 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 

TURČIJE o sodelovanju v boju proti 

ORGANIZIRANEMU kriminalu, nezakoniti 

TRGOVINI s prepovedanimi drogami, 

o mednarodnemu terorizmu in drugim 

HUJŠIM kaznivim uejanjem 

■ EPA 1470 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Eva- 
§tewiiL, 2004-1811-0194 
Uuhii 245"22/2001-4 iana, 26.08.2004 

do^iF,epublike Slovenije je na 87. redni seji dne 26.08.2004 0Cl|a besedilo: 

predloga zakona o ratifikaciji sporazuma 
™ED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
REPUBLIKE TURČIJE O SODELOVANJU V BOJU PROTI 

TroANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI 'RGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI, 
MEDNARODNEMU TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM 
kaznivim DEJANJEM, 

ki 
Pošlo P0Ž"'a v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
0(]st v"lka Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 

a 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: 

Ivo Vajgl, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Rado Bohinc, minister za notranje zadeve, 

Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Miha Molan, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Drago Smole, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

r» r> 
Redi I«TIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO 

Tiioi"IKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
OP>r.»E 0 SODELOVANJU V BOJU PROTI 

td 'BRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI 
MEdma« 0VINIS PREPOVEDANIMI DROGAMI, 

NARODNEMU TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM 
KAZNIVIM DEJANJEM 

mednarodnemu terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem, 
podpisan v Ankari 8. aprila 2004. 

2. člen 

Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
jeziku glasi:' 

1. člen 

^epubij, Se sPorazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
^rirT>inal8 Turii'e 0 sodelovanju v boju proti organiziranemu u. nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, Besedilo sporazuma v turškem 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 TURČIJE 

O SODELOVANJU V BOJU PROTI ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, 
NEZAKONITI TRGOVINI S PREPOVEDANIMI DROGAMI, MEDNARODNEMU 

TERORIZMU IN DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM 

Vlada Republike Slovenije in 
Vlada Republike Turčije, 

v nadaljevanju pogodbenici, 

sta se v želji, da prispevata k razvoju dvostranskih odnosov, da 
sodelujeta v boju proti kriminalu, še zlasti organiziranemu kriminalu, 
nezakoniti trgovini s prepovedanimi drogami, mednarodnemu 
terorizmu in drugim hujšim kaznivim dejanjem, 

da okrepita skupna prizadevanja za preprečevanje 
mednarodnega terorizma in zlorabe prepovedanih drog, 

da uskladita skupno delovanje proti mednarodnemu 
organiziranemu kriminalu, 

sporazumeli: 

1. člen 

(1) Pogodbenici v skladu s svojim notranjim pravom sodelujeta 
pri preprečevanju mednarodnega terorizma, nezakonite trgovine 
s prepovedanimi drogami in organiziranega kriminala; odkrivanju, 
zatiranju in pregonu takšnih kaznivih dejanj ter pri preprečevanju, 
odkrivanju, zatiranju in pregonu drugih hujših kaznivih dejanj. 

(2) Pogodbenici zlasti sodelujeta v primerih, ko so kazniva dejanja 
storjena ali priprave nanje potekajo na območju ene od 
pogodbenic, podatki pa kažejo na možnost, da bi se ta kazniva 
dejanja pripravljala ali izvajala na območju druge pogodbenice. 

2. člen 

Pogodbenici sodelujeta pri odkrivanju in zatiranju kriminala, še 
zlasti organiziranega kriminala, in: 

a. se obveščata o vseh podatkih o osebah, ki se ukvarjajo z 
organiziranim kriminalom, in njihovih povezavah; kriminalnih 
organizacijah in skupinah; značilnem vedenju storilcev in 
skupin; dejstvih s posebnim poudarkom na času, kraju in 
načinu storitve kaznivih dejanj; žrtvah napadov; posebnih 
okoliščinah in o določbah kazenske zakonodaje, ki so bile 
kršene, ter o sprejetih ukrepih, če je to v določenih primerih 
potrebno za preprečitev hujših kaznivih dejanj; 

b. na zaprosilo izvajata določene policijske dejavnosti v skladu 
z notranjim pravom zaprošene pogodbenice; 

c. sodelujeta pri preiskavah v skladu s tem sporazumom in s 
svojim notranjim pravom z usklajenimi policijskimi ukrepi, 
vključno z vzajemno pomočjo v osebju, tehnični opremi in 
organizaciji; 

d. izmenjavata informacije in izkušnje o novih oblikah in metodah, 
ki jih uporablja mednarodni organizirani kriminal; 

. ckflV 
e. izmenjavata izsledke forenzičnih in kriminalističnih Pr8'jna|a 

ter izvedenskih mnenj, kriminoloških in drugih študij knff 
ter se obveščata o svoji preiskovalni praksi, metod 
sredstvih, ki jih uporabljata pri svojem delu; 

f. na zaprosilo izmenjavata pisno gradivo, vzorce uradnih Ji' 
in predmete, ki so bili uporabljeni pri storitvi kaznivih deja 
iz njih izvirajo; 

■ /Jo|8 V 
g. izmenjavata strokovnjake za izboljšanje kakovosti o ^ 

omogočata njihovo nadaljnje usposabljanje, da bi doseg1 ^ 
raven strokovnega znanja za boj proti organizira" 
kriminalu; 

h. organizirata delovna srečanja za razgovore o pripraV' 
izvedbi potrebnih ukrepov. 

3. člen 

Za preprečevanje nezakonitega pridelovanja, proizvo^^j 
izvoza, uvoza in prevoza prepovedanih drog, psihotropmn )0f 
in predhodnih sestavin (v nadaljevanju prepovedane dr°9 
boj proti temu kot tudi nezakoniti trgovini s temi snovmi pogod 
v skladu s svojim notranjim pravom: 

a. sporočata informacije o osebah, ki se ukvarjajo z neza^?Q in 
pridelovanjem prepovedanih drog, njihovo proizvod J jr) 
trgovino z njimi, skrivališčih prepovedanih drog, sreds ^ 
načinih prevoza, kraju izvora in namembnem j, 
prepovedanih drog, vključno z drugimi podrobnostmi o t ^ 
kaznivih dejanjih, če je to potrebno za preprečevanja kn ivjH 
ali v določenih primerih za preprečevanje drugih hujših kaz 
dejanj; 

b. izmenjavata informacije o ustaljenih in novih načinih in P° 
nezakonite mednarodne trgovine s prepovedanimi df°9 
ter vse druge pomembne informacije; 

c. izmenjavata izsledke forenzičnih in kriminalističnih 
nezakonite trgovine s prepovedanimi drogami in nji 
zlorabe; 

d. izmenjavata vzorce novih prepovedanih drog; 

e. izmenjavata svoje izkušnje pri nadzoru nad zakonito ,r9°onj(i 
s prepovedanimi drogami glede možnosti boja proti nez 
trgovini s temi snovmi; 

f. usklajujeta policijske dejavnosti v skladu s svojim notr®0' 
pravom; 

q\0d® 
g. poskrbita za sodelovanje svojih pristojnih organov s 

kontrolirane pošiljke prepovedanih drog v sk 
predhodnimi dogovori za njeno izvedbo. 
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4. člen 

PrepraVf v svoi'h državah sprejmeta učinkovite ukrepe za i. . tov priprave in izvedbe terorističnih dejanj zoper varnost i državi H prave m uvedbe ter 
lane druge pogodbenice. 

(2) ^ 

P°godbrePrečeVanie mednarodnega terorizma in boj proti njemu 
Sp°ra2;;

ci v skladu s svojim notranjim pravom in po tem 

Jj^6n.!avata informacije o načrtovanih ali storjenih terorističnih 
srert vP'e'enih osebah in skupinah, načinih storitve in s,vih, uporabljenih pri teh dejanjih; 

njih6n'aVata informacije 0 terorističnih skupinah, vodjih, 
na °k ^ ^'anih'ki načrtujejo, izvajajo ali so izvedli svoja dejanja bmočju ene od pogodbenic na njeno škodo, proti njenim 

resom, če so te informacije koristne za zatiranje terorizma 
Preprečevanje drugih nasilnih kaznivih dejanj, kot jih 

eijuje Evropska konvencija o zatiranju terorizma (Stras- 
b0l% 27. januar 1977). 

boju p^kenici v skladu s svojim notranjim pravom sodelujeta v 
že zu ,. vsem oblikam in metodam mednarodnega terorizma, 

'na naslednjih področjih: 

dri  n'e a'' "^enje politične, ustavne, gospodarske ali zbene ureditve države s pomočjo mednarodnega 
,0rorizma; 

Preprečevanje in zatiranje financiranja terorističnih dejanj; 
C 

orn6ZaVe mec' mednarodnim terorizmom in transnacionalnim 
Dre niZ'ranim kriminalom, nezakonito trgovino s 
2 Predanimi drogami, pranjem denarja, nezakonito trgovino 
in d 0m' neza'<on't'm premikom jedrskih, kemičnih, bioloških rugih potencialno smrtonosnih snovi; 

m8*f
a'<0n'ta trgovina z orožjem, razstrelivom ali občutljivim 

ter 0ri?lom' uporaba komunikacijskih tehnologij s strani 
u .,nst'čnih skupin in grožnja, ki jo pomeni orožje za množično 

' evanje v rokah terorističnih skupin; 

sorn',6V s,a,usa begunca prosilcem za azil, ki načrtujejo elovanje ali pomoč pri izvedbi terorističnih dejanj. 

5. člen 

Po9odh • SV0'im no,raniim pravom In tem sporazumom 
Utiran 0n'Ci s°delujeta tudi pri preprečevanju, odkrivanju in 'u drugih hujših kaznivih dejanj, vključno s pranjem denarja. 

6. člen 
lovanje med pogodbenicama vključuje tudi: Sodel. 

a. |z 
enjavo informacij o zakonodaji, ki se nanaša na boj proti 

sPoraV'm de'an'e'11, ki ie Predmet sodelovanja po tem 

(j^n'avo informacij o koristih, pridobljenih s kriminalno 

C 
j^enjavo informacij, pomembnih za katero od pogodbenic v 

' Pro,i trgovini z ljudmi, ter izmenjavo zakonodaje in izkušenj 
9l6de tujcev ali migracije. 

2a evezQ0Van'e tem sP°razumu lahko poteka prek uradnikov 

7. člen 

(1) Za izvajanje določb tega sporazuma pogodbenici določita 
organe in kontaktne točke ter jih pravilno pooblastita za 
neposredno in operativno sodelovanje v skladu z njihovimi 
pristojnostmi, kar se lahko podrobneje določi po diplomatski poti. 

(2) Izmenjava informacij med pristojnimi organi poteka v 
angleškem jeziku, če ni dogovorjeno drugače. 

8. člen 

Pristojni organi pogodbenic v skladu z notranjim pravom in ob 
upoštevanju Konvencije o varstvu posameznikov glede na 
avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (Strasbourg, 28. januar 
1981) in Priporočila št. R 87-(15) Odbora ministrov Sveta Evrope 
državam članicam, ki ureja uporabo osebnih podatkov v 
policijskem sektorju (Strasbourg, 17. september 1987), uporabljajo 
naslednja določila in pogoje za varstvo osebnih podatkov, 
izmenjanih pri njihovem sodelovanju: 

a. pristojni organi, ki prejmejo takšne podatke, jih smejo 
obdelovati samo za namene in pod pogoji, ki jih določijo pristojni 
organi, ki so jih poslali; 

b. pristojni organ, ki prejme podatke, na zaprosilo pristojnega 
organa, ki pošlje podatke, slednjega obvesti o obdelavi teh 
podatkov in o njenih rezultatih; 

c. osebni podatki se smejo posredovati samo organom ali 
organizacijam, pristojnim za zatiranje kriminala, boj proti 
mednarodnemu terorizmu, kaznivim dejanjem, povezanim s 
prepovedanimi drogami, in organiziranemu kriminalu. Takšni 
podatki se smejo posredovati drugim organom le ob 
predhodnem pisnem soglasju pristojnega organa, ki pošlje 
podatke; 

d. pristojni organ, ki pošlje zaprošene podatke, mora zagotoviti, 
da so podatki točni, da je posredovanje podatkov nujno 
potrebno in da je v skladu z namenom. Če bi se izkazalo, da 
so bili posredovani neresnični podatki ali podatki, ki ne bi 
smeli biti razkriti, se o tem nemudoma obvesti pristojni organ, 
ki je podatke prejel, in ta takoj uniči podatke, posredovane 
pomotoma ali brez dovoljenja, ali popravi neresnične podatke; 

e. upravičeni osebi se na njeno zahtevo razložijo vsi o njej 
obstoječi podatki in njihova načrtovana obdelava. Glede 
dajanja informacij o osebnih podatkih prevlada veljavno 
notranje pravo v državi pristojnega organa, ki je podatke 
posredoval; 

f. pristojni organ, ki zagotovi podatke v skladu s svojim notranjim 
pravom, ob posredovanju tudi določi veljavne roke za izbris 
takšnih podatkov. Ne glede na to pa je treba vse podatke o 
določeni osebi izbrisati, ko niso več potrebni. Pristojni organ, 
ki je podatke poslal, mora biti obveščen o izbrisu in razlogih 
zanj. Vsi prejeti osebni podatki se ob prenehanju veljavnosti 
tega sporazuma uničijo; 

g. pristojni organi so dolžni voditi evidenco o posredovanju, 
prejemu in izbrisu osebnih podatkov; 

h. pristojni organi zagotovijo učinkovito varstvo osebnih 
podatkov, da bi nepooblaščenim osebam preprečili dostop 
do njih, in jih ne smejo spreminjati ali objavljati. 
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9. člen 

(1) Pogodbenici jamčita za zaupnost vseh posredovanih 
podatkov, ki jih katera od pogodbenic označi kot zaupne v skladu 
s svojim notranjim pravom. 

(2) Pošiljanje gradiva, podatkov in tehnične opreme, posredovanih 
v skladu s tem sporazumom, tretji državi je mogoče samo s 
pisnim soglasjem pristojnega organa pogodbenice, ki jih je 
posredovala. 

10. člen 

(1) Pogodbenici oblikujeta skupni odbor za izvajanje in ocenjevanje 
sodelovanja po tem sporazumu. O sestavi skupnega odbora, v 
katerem so vsaj trije člani vsake pogodbenice, se pogodbenici 
obvestita po diplomatski poti. 

(2) Skupni odbor se sestaja, kadar je to potrebno. Sestanke 
skupnega odbora lahko po potrebi predlaga vsaka pogodbenica. 
Skupni odbor se sestaja izmenično v Republiki Sloveniji in 
Republiki Turčiji ali kje drugje ob predhodnem dogovoru. 

11. člen 

(1) Vsaka pogodbenica lahko v celoti ali delno odkloni sodelovanje 
in podporo ali postavi določene pogoje zanju, če to njeno notranje 
pravo omejuje, če je s tem ogrožena njena varnost ali drugi 
pomembni intereši države ali če se tem krši njeno notranje pravo. 

(2) Pristojni organi pogodbenic se o takšni odklonitvi 
nemudoma pisno obvestijo. 

12. člen 

Določbe tega sporazuma ne vplivajo na mednarodne 
zavezujejo pogodbenici. 

13. člen 

(1) Ta sporazum začne veljati na datum prejema zadnjeg3 

uradnih obvestil, s katerima se pogodbenici obvestita, d® 
izpolnjene notranjepravne zahteve, potrebne za začetek ni"" 
veljavnosti. 

(2) Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka P°9odben'^ 
ga lahko odpove po diplomatski poti. Odpoved začne velja i 
šestih mesecih od dneva prejema uradnega obvestila o odp°v 

Sestavljeno v Ankari dne 8. aprila 2004 v dveh izv'rn'k^sa 
slovenskem, turškem in angleškem jeziku, pri čemer so 
besedila enako verodostojna. Ob razlikah pri razlagi pre1 

angleško besedilo. 

■vlad3 

ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA VLADO 
REPUBLIKE TURc,j 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

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

listu 
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OBRAZLOŽITEV 

0 s°delov mSC* Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije trgo\/jnj s ^ V b°'u proti or9aniziranemu kriminalu, nezakoniti 
^girnhuP--eP°VeCian'm' dro9am'- mednarodnemu terorizmu in 
zadeve Re "" kazn'v'm dejanjem sta podpisala minister za notranje 
2adeve oPui3like Slovenije dr. Rado Bohinc in minister za notranje 
Ankari 8pu^'ke Turčije Abdlkadir Aksu dne 8. aprila 2004 v 

« 
s°delovan°raZUma PredstavlJ'a potrditev skupnih prizadevanj za 
Zakonit 6tV b°^ pr0t' kr'm'nalu>z,asti organiziranemu kriminalu, 
t6r°rizmu' /n/ s prepovedanimi drogami, mednarodnemu m drugim hujšim kaznivim dejanjem. 

I*0 tako P°dla9a za sodelovanje pogodbenic v skladu 
in pregon °'ani'm pravom pri preprečevanju, odkrivanju, zatiranju 
>Br Podla a^nih kaznivih dejanj in drugih hujših kaznivih dejanj 0rganizira 

93 29 skuPno delovanje proti mednarodnemu 
aliPriprav*16™ kr'minalu> zlast' ko so kazniva dejanja storjena 
Pa kažejo nan^e Pikajo na območju ene od pogodbenic, podatki 
drijgg pogodb70^"05'' da S8 prlpravlJala a,i'zvaiala na območju 

"sebah^H S6 bos,a P°90dbenici obveščali o vseh podatkih o 
'nformacjj' S& ukvariai° s tekšnimi kaznivimi dejanji, izmenjavali 
0 ",8todah° POteh nezakon'te trQovine s prepovedanimi drogami, 
ločene ' °^ka^> nacinih izvajanja kaznivih dejanj, izvajali 
9radiv in 

po,'c'iske dejavnosti, izmenjavali izsledke preiskav, 
»*daiin;fr6dmetov' izmenjavali strokovnjake in omogočili njihovo 1 usP°sabljanje. 

Sporazum širi sodelovanje na področje izmenjave informacij in 
zakonodaje na področju ilegalnih migracij. Predstavljal bo osnovo 
tudi za morebitno preganjanje organizatorjev ilegalnih prebegov. 
Pogodbenici bosta sodelovali tudi pri ostalih hudih kaznivih dejanjih, 
predvsem pri pranju denarja. 

Obvezno sestavino sporazuma predstavljajo določbe o varstvu 
osebnih podatkov. V skladu z notranjim pravom in ob upoštevanju 
Konvencije o varstvu posameznikov glede na avtomatsko 
obdelavo podatkov in Priporočila Odbora ministrov Sveta Evrope 
državam članicam sta pogodbenici določili pogoje za varstvo 
osebnih podatkov, izmenjanih pri njihovem sodelovanju. 

Prav tako pa sporazum predvideva ustanovitev mešane komisije 
oziroma skupnega odbora za izvajanje in ocenjevanje 
sodelovanja po tem sporazumu. 

Zaradi uveljavitve sporazuma ne bo treba sprejeti novih predpisov 
ali spremeniti veljavnih. 

Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih finančnih 
sredstev, ker sporazum le podrobneje določa področje 
sodelovanja pogodbenic znotraj okvirov redne dejavnosti Policije. 
Tako bodo sredstva za izvedbo sporazuma zagotovljena v okviru 
sredstev za redno dejavnost Policije. 

Sporazum v skladu s tretjim odstavkom 75. člena Zakona o 
zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

I. Naslov predloga akta: 

SPORAZUM MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
REPUBLIKE TURČIJE O SODELOVANJU V BOJU PROTI 
ORGANIZIRANEMU KRIMINALU, NEZAKONITI TRGOVINI S 
PREPOVEDANIMI DROGAMI, MEDNARODNEMU TERORIZMU 
IN DRUGIM HUJŠIM KAZNIVIM DEJANJEM 

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

A. Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo 
/ 

B. V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene 
/ 

C. Razlogi za neizpolnitev obveznosti 
/ 

III. 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) 

1. Akcijski načrt za boj proti organiziranemu kriminalu, OJ 
97/C 251/01, 

B. Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
/ 

C. Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
/ 

IV. Navedba roka predvidene popolne uskladitve a*13 

zgoraj navedenimi pravnimi viri ES (leto) 
/ 

V. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES preveden' 
slovenščino? 
Da 

VI. Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? ^ 
Sporazum je bil podpisan v slovenskem, turškem in angleS 

jeziku. 

VII. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA; 0Et/ ' 
Univerza,itd..) 
Ne 

VIII.Povezava z Državnim programom za prevzem prav" 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 
Ne 

mag. Lilijana Šipec dr. Rado Boh'^cp 
PODSEKRETARKA M|NIS 

Vodja Službe za evropske zadeve 
in mednarodno sodelovanje 
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Pred|og zakona o 

ratifikaciji konvencije med vlado 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FRANCOSKE 

REPUBLIKE o izogibanju dvojnega 

o OBDAVČEVANJA v zvezi z davki od dohodka 

N PREMOŽENJA TER PREPREČEVANJU DAVČNIH 

UTAJ S PROTOKOLOM 

■EPA 1471 -III 

VLA°A REPUBLIKE SLOVENIJE 
EVa- 
Števil«, 2004-1811-0197 
liubl 422-23/2001-38 Jana. 26.08.2004 

đotnA |F,?F>ub'ike s|ovenije je na 87. redni seji dne 26.08.2004 Clla besedilo: 

MpnDL°GA ZAK0NA 0 RATIFIKACIJI KONVENCIJE 
Frak VLAD0 REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO JCOSKE REPUBLIKE O IZOGIBANJU DVOJNEGA 
Pp°AVCEVANJA v zvezi z davki od dohodka in 

HEMOZENJA ter preprečevanju davčnih utaj 
s protokolom, 

ki 
po^ffia v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 

°dstavk Državne9a zbora Republike Slovenije in tretjega Ka 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: 

Ivo Vajgl, minister za zunanje zadeve, 
dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Drago Smole, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Marija Ferlež, sekretarka v Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
REPi.rnTIFIKACIJI KONVENCIJE MED VLADO rUBUKE SLOVENIJE IN VLADO FRANCOSKE p-"*«- OLVJVCI1IUL IIM V LHUU rilHIVV/UC 

ObdauI^UBLIKE 0 IZOGIBANJU DVOJNEGA 
pRP^iVANJA V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN 

cMOZENJA TER PREPREČEVANJU DAVČNIH 
UTAJ S PROTOKOLOM 

Ratif, 
1. člen 

inficira 
^rancoSLSe Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado 0 ^publike o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi 

z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih 
utaj s protokolom, podpisana v Ljubljani 7. aprila 2004. 

2. člen 

Besedilo konvencije s protokolom se v izvirniku v slovenskem in 
francoskem jeziku glasi: 
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KONVENCIJA 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN 

VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE 
O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA 
TER PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Francoske republike sta se v 
želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja 
v zvezi z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju 
davčnih utaj, 

sporazumeli: 

1. člen 

Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh 
držav pogodbenic. 

2.člen 

1 Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka in premoženja, 
ki se uvedejo v imenu države pogodbenice ali njenih političnih 
enot ali lokalnih oblasti, ne glede na način njihove uvedbe. 

2. Za davke od dohodka in premoženja se štejejo vsi davki, 
uvedeni na celoten dohodek, celotno premoženje ali na sestavine 
dohodka ali premoženja, vključno z davki od dobička iz odtujitve 
premičnin ali nepremičnin, davki na skupne zneske mezd ali plač, 
ki jih plačujejo podjetja, ter davki na zvišanje vrednosti kapitala. 

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja konvencija, so zlasti: 

a) v Sloveniji: 
i) davek od dobička pravnih oseb; 
ii) dohodnina; 
iii) davek na premoženje; 
iv) davek na izplačane plače; 
v) davek na bilančno vsoto bank in hranilnic 

(v nadaljevanju »slovenski davek«); 

b) v Franciji: 
i) davek od dohodka (»l'impot sur le revenu«); 
ii) davek od dohodka pravnih oseb (»l'impot sur les 

societes«); 
iii) davek na plače (»la taxe sur les salaires«); 
iv) splošne socialne dajatve (»contributions sociales 

generalisees«); 
v) prispevki za povračilo socialnega dolga (»contributions 

pour le remboursement de la dette sociale«); 
vi) prispevki na davek od dohodka pravnih oseb (»contribu- 

tions sur l'impot sur les societes«); 
vii) solidarnostni davek od premoženja (impot de solidarite 

sur la fortune), vključno s kakršnimi koli davki po odbitku, 
predplačili ali akontacijami prej omenjenih davkov 
(v nadaljevanju »francoski davek«). 

4. Konvencija se uporablja tudi za enake ali vsebinsko P° k 
davke, ki se uvedejo po datumu podpisa konvencije 
obstoječim davkom ali namesto njih. Pristojna organa ^ 
pogodbenic drug drugega uradno obvestita o vseh bis 
spremembah njunih davčnih zakonodaj. 

3. člen 
SPLOŠNA OPREDELITEV IZRAZOM 

1. V tej konvenciji, razen če sobesedilo ne zahteva drugace' 

a) izraza »država pogodbenica« in »druga država pogodb®11' 
pomenita, kot zahteva sobesedilo, Francijo ali SlovenU0, 

-ja 
b) izraz »Francija« pomeni evropske in čezmorske depa jri 

Francoske republike, vključno s teritorialnim m°r' rem 
katerim koli območjem zunaj teritorialnega morja, na ka oln 
ima Francoska republika v skladu z mednarodnim Pr 

suverene pravice do iskanja in izkoriščanja naravnih 
morskega dna in njegovega podzemlja ter voda nad n| 

m crtliS^' 
c) izraz »Slovenija«, ko se uporablja v zemljepisnem => .^j 

pomeni območje Republike Slovenije, vključno z m0 

območji, na katerih lahko Slovenija izvaja svoje suvere 
jurisdikcijske pravice v skladu z mednarodnim pravo"1' 

d) izraz »oseba« vključuje posameznika, družbo in kater0 

drugo telo, ki združuje več cjseb; 

e) izraz »družba« pomeni katero koli korporacijo ali 
subjekt, ki se za davčne namene obravnava kot korp0 

f) izraz »podjetje« se nanaša na kakršno koli poslovanje' 

g) izraza »podjetje države pogodbenice« in »podjetje t 
države pogodbenice« pomenita podjetje, ki ga upravlja re ^ 
države pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja reziden 
države pogodbenice; 

h) izraz »mednarodni promet« pomeni prevoz z ladjo ali let^avi 
ki ga opravlja podjetje s sedežem dejanske uprave v v 
pogodbenici, razen če ladja ali letalo ne opravlja Pre 

samo med kraji v drugi državi pogodbenici; 

i) izraz »pristojni organ« pomeni: vega 
i) v Franciji ministra, pristojnega za proračun, ali nje9 

pooblaščenega predstavnika; -,e ali 
ii) v Sloveniji Ministrstvo za finance Republike Slove 

pooblaščenega predstavnika tega ministrstva; 

poročevalec, št. 100 30 3. september^ 



"državljan« pomeni: 
Posameznika, ki ima državljanstvo države pogodbenice; 
Pravno osebo, osebno družbo ali združenje, katerega 

a'us izhaja iz veljavne zakonodaje države pogodbenice; 

drruo h"POSlovan'e" vklJučuje opravljanje poklicnih storitev in samostojnih dejavnosti. 

koli £ k°'' đržava pogodbenica uporabi konvencijo, ima kateri 

k) 

Pri 
držav "" n'6' ni opredeljen, pomen, ki ga ima takrat po pravu 

i čem 
2a namene davkov, za katere se konvencija uporablja, 

Prevladi ka,eri koli pomen po davčni zakonodaji te države nad pomenom izraza po drugi zakonodaji te države. 

'•V 

4. člen 
REZIDENT 

osebo kj
onvenciji izraz »rezident države pogodbenice« pomeni 

sv°jega''® po zakonodaji te države dolžna plačevati davke zaradi 
tatergn ?alne9a Prebivališča, prebivališča, sedeža uprave ali 
in katero °'i,dru9e9a podobnega merila, in vključuje tudi to državo 

koli lavrieng n)eno politično enoto ali lokalno oblast in osebe 
Ta iZra2 prava te države ali njenih političnih enot ali lokalnih oblasti, 
davke saPa ne vk'iu<^uie osebe, ki je dolžna v tej državi plačevati 
v njej m° v 2vezi z dohodki iz virov v tej državi ali od premoženja 

'e; ■ -  I r2av Pogodbenic, se njegov status določi tako: 

! zaradi določb prvega odstavka posameznik rezident 

a) šteje 

b) 

stain SS samo za rezidenta države, v kateri ima na razpolago 
obeh°rf)-e')iVa''®^e' ima s,a,no prebivališče na razpolago v 
ima t 

ah' se ®,eie samo za rezidenta države, s katero 
živu esne)še osebne in ekonomske odnose (središče 'jenjskih interesov); 
Q0 _ • 
živli ' rno9°oe opredeliti države, v kateri ima središče 
raz ^Jskih interesov, ali če nima v nobeni od držav na 
đrž 

0 a9° stalnega prebivališča, se šteje samo za rezidenta Ve' v kateri ima običajno bivališče; 
c) če 

se s»a ot5'^aino bivališče v obeh državah ali v nobeni od njiju, eie samo za rezidenta države, katere državljan je; 
d) e 

drža dr*avl'an ol:)eh držav ali nobene od njiju, pristojna organa v Pogodbenic vprašanje rešita s skupnim dogovorom. 
Kad 

P°sarne/ L9 zaradi določb prvega odstavka oseba, ki ni 
^zidenta^'- rez'dent obeh držav pogodbenic, se šteje samo za države, v kateri je njen sedež dejanske uprave. 
4- 'zraz.. 
v^'iučuje"reZ'dent drzave pogodbenice«, če je ta država Francija, 
Franciji °set3no družbo ali skupino oseb s sedežem uprave v 

SJilen 

1. V tei konve 
".esto'T'^ii 'zraz "Stalna poslovna enota« pomeni stalno 
Podjetja 

S 0van,a' Prek katerega v celoti ali delno poteka poslovanje 

'zraz s,alna poslovna enota« še posebej vključuje: 
Sedež uprave, 

' p°družniCOi 

C) pisarn0, 

d) tovarno, 

e) delavnico in 

f) rudnik, nahajališče nafte ali plina, kamnolom ali kateri koli 
drug kraj pridobivanja naravnih virov. 

3. Gradbišče ali projekt gradnje ali montaže je stalna poslovna 
enota samo, če traja več kot dvanajst mesecev. 

4. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz 
»stalna poslovna enota« ne vključuje: 

a) uporabe prostorov samo za skladiščenje, razstavljanje ali 
dostavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju; 

b) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za skladiščenje, razstavljanje ali dostavo; 

c) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za predelavo, ki jo opravi drugo podjetje; 

d) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za nakup dobrin 
ali blaga za podjetje ali zbiranje informacij za podjetje; 

e) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za opravljanje 
kakršne koli druge pripravljalne ali pomožne dejavnosti za 
podjetje; 

f) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za kakršno 
koli kombinacijo dejavnosti, omenjenih v pododstavkih a) do 
e), če je splošna dejavnost stalnega mesta poslovanja, ki je 
posledica te kombinacije, pripravljalna ali pomožna. 

5. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka, kadar oseba 
- ki ni zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega se uporablja 
šesti odstavek - deluje v imenu podjetja ter ima in običajno uporablja 
v državi pogodbenici pooblastilo za sklepanje pogodb v imenu 
podjetja, se za to podjetje šteje, da ima stalno poslovno enoto v tej 
državi v zvezi z dejavnostmi, ki jih ta oseba prevzame za podjetje, 
razen če dejavnosti te osebe niso omejene na tiste iz četrtega 
odstavka, zaradi katerih se to stalno mesto poslovanja po določbah 
tega odstavka ne bi štelo za stalno poslovno enoto, če bi se 
opravljale prek stalnega mesta poslovanja. 

6. Ne šteje se, da ima podjetje stalno poslovno enoto v državi 
pogodbenici samo zato, ker opravlja posle v tej državi prek 
posrednika, splošnega komisionarja ali katerega koli drugega 
zastopnika z neodvisnim statusom, če te osebe delujejo v okviru 
svojega rednega poslovanja. 

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, nadzoruje 
družbo, ki je rezident druge države pogodbenice ali opravlja posle 
v tej drugi državi (prek stalne poslovne enote ali drugače) ali je 
pod nadzorom take družbe, samo po sebi še ne pomeni, da je 
ena od družb stalna poslovna enota druge. 

6. člen 

1. Dohodek iz nepremičnin (vključno z dohodkom iz kmetijstva ali 
gozdarstva) se lahko obdavči v državi pogodbenici, v kateri je 
taka nepremičnina. 

2. Izraz »nepremičnine« ima pomen, ki ga ima po zakonodaji 
države pogodbenice, v kateri je zadevna nepremičnina. Izraz 
vedno vključuje premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, živino 
in opremo, ki se uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu, pravice, za 
katere se uporabljajo določbe splošnega prava v zvezi z zemljiško 
lastnino, užitek na nepremičninah in pravice do spremenljivih ali 
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stalnih plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali pravico do 
izkoriščanja nahajališč rude, virov ter drugega naravnega 
bogastva; ladje, čolni in letala se ne štejejo za nepremičnine. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dohodek, dosežen 
z neposredno uporabo, dajanjem v najem ali katero koli drugo 
obliko uporabe nepremičnine. 

4. Kadar delnice ali druge pravice v družbi, skladu ali primerljivi 
ustanovi dajejo pravico do uživanja nepremičnin, ki so v državi 
pogodbenici in jih ima ta družba, sklad ali primerljiva ustanova, se 
lahko dohodek, dosežen z neposredno uporabo, dajanjem v najem 
ali katero koli drugo obliko uporabe te pravice do uživanja, obdavči 
v tej državi ne glede na določbe 7. člena. 

5. Določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka se uporabljajo 
tudi za dohodek iz nepremičnin podjetja. 

7. člen 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tej 
državi, razen če podjetje ne posluje v drugi državi pogodbenici 
prek stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje, kot je prej 
omenjeno, se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi državi, 
vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni poslovni 
enoti. 

2. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka, kadar podjetje države 
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici tej stalni 
poslovni enoti pripiše dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, 
da bi ga imela, če bi bila različno in ločeno podjetje, ki opravlja 
enake ali podobne dejavnosti pod istimi ali podobnimi pogoji ter 
povsem neodvisno posluje s podjetjem, katerega stalna poslovna 
enota je. 

3. Pri določanju dobička stalne poslovne enote je dovoljeno odšteti 
stroške, ki nastanejo za namene stalne poslovne enote, vključno 
s poslovodnimi in splošnimi upravnimi stroški, ki so tako nastali 
bodisi v državi, v kateri je stalna poslovna enota, ali drugje. 

4. Stalni poslovni enoti se ne pripiše dobiček samo zato, ker 
nakupuje dobrine ali blago za podjetje. 

5. Za namene prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše stalni 
poslovni enoti, vsako leto določi po isti metodi, razen če ni 
upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno. 

6. Kadar dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so posebej 
obravnavane v drugih členih te konvencije, določbe tega člena 
ne vplivajo na določbe tistih členov. 

8. člen 
LADIJSKUN LETALSKI PREVOZ 

1. Dobiček od ladijskih ali letalskih prevozov v mednarodnem 
prometu se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež 
dejanske uprave podjetja. Takšen dobiček vključuje dobiček, ki 
ga podjetje doseže z dajanjem praznih ladij in letal v najem ali z 
uporabo, vzdrževanjem ali dajanjem v najem zabojnikov, ki se 
uporabljajo za prevoz dobrin ali blaga v mednarodnem prometu, 
če te dejavnosti spadajo v okvir ladijskih in letalskih prevozov, ki 
jih opravlja podjetje v mednarodnem prometu. 

2. Če je sedež dejanske uprave ladjarskega podjetja na ladji, se 
šteje, da je v državi pogodbenici, v kateri je matično pristanišče 
ladje, ali če ni takega matičnega pristanišča, v državi pogodbenici, 
katere rezident je ladijski prevoznik. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo tudi za dobice ^ 
udeležbe v interesnem združenju, mešanem podje J 
mednarodni prevozni agenciji. 

9. člen 
POVEZANA PODJETJA 

1. Kadar: 

a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali PoS'^e 
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja 
države pogodbenice ali 

b) so iste osebe neposredno ali posredno udeležene P 
upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države pog°dD 

in podjetja druge države pogodbenice 

in v obeh primerih obstajajo ali se uvedejo med podjetje^ ^ 
njunih komercialnih ali finančnih odnosih pogoji, druga „ 
tistih, ki bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se kakršen^n9 
dobiček, ki bi prirastel enemu od podjetij, če takih P°9°'|af,i<o 
bi bilo, vendar prav zaradi takih pogojev ni prirastel, 
vključi v dobiček tega podjetja in' ustrezno obdavči. 

V 2. Kadar država pogodbenica v dobiček podjetja te o .. 
vključuje - in ustrezno obdavči - dobiček, za katerega je ' vi 
obdavčeno podjetje druge države pogodbenice v tej drugi o 
in je tako vključeni dobiček dobiček, ki bi prirastel P°dielJu ^3, 
omenjene države, če bi bili pogoji, ki obstajajo med Poc)le' v3 
taki, kot bi obstajali med neodvisnimi podjetji, ta druga đ j 
ustrezno prilagodi znesek davka, ki se v tej državi obracu 
tega dobička, če meni, daje prilagoditev upravičena. Pri ^ ^jje, 
take prilagoditve je treba upoštevati druge določbe te konve j 
pristojna organa držav pogodbenic pa se po potrebi med 
posvetujeta. 

10. člen 
DIVIDENDE 

1. Dividende, ki jih družba, ki je rezident države pog°d- v 
plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdav 
tej drugi državi. 

2. a) Dividende iz prvega odstavka se lahko obdavčijo 
državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki div1 

plačuje, in v skladu z zakonodajo te države, če P 
upravičeni lastnik dividend rezident druge ° \5 
pogodbenice, tako obračunani davek ne preseg 
odstotkov bruto zneska dividend. 

b) Dividende, ki jih plača družba, ki je rezident ^'^je 
pogodbenice, in katerih upravičeni lastnik je družba1, v 
rezident druge države pogodbenice in ima neP°sr^ačuje 

lasti najmanj 20 odstotkov kapitala družbe, ki P 
dividende, pa se obdavčijo samo v tej drugi državi- 

Ta odstavek ne vpliva na obdavčenje družbe v zvezi z dobič* 
iz katerega se plačajo dividende. 

družb* 
3. Rezident Slovenije, ki prejme dividende, ki jih plača o ^ 
rezident Francije, lahko dobi vračilo predplačila davka v z ^ 
ki ga je družba dejansko plačala za take dividende. Bruto z ^ 
vrnjenega predplačila davka se za namene konvencije s 1 a 
dividendo. Za takšen bruto znesek se uporabljajo določbe dr 
odstavka. 

4. Izraz »dividende« pomeni dohodek iz delnic, "jouissance ^ ^ 
ali pravic, rudniških delnic, ustanoviteljskih delnic ali drugi" P 
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dav" e'e^'3e v dobičku, ki niso terjatve, in tudi dohodek, ki se 
Poqorih obravnava kot dividende po zakonodaji države 
se d ce> katere rezident je družba, ki dividende deli. Razume a l2raz "dividende« ne vključuje dohodka iz 15. člena. 

Uprg°!?^l)e prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
Pos|VlCen' 'as,nik dividend, ki je rezident države pogodbenice, 
divirj1'6 V dru9' drzavi pogodbenici, katere rezident je družba, ki 
zvez^nde P'a^uie' Prek stalne poslovne enote v njej in je delež, v 
staln S katerim se dividende plačajo, dejansko povezan s tako 
člena Pos'ovno enoto. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. 

PQqorihar d°k'ček ali dohodek družbe, ki je rezident države 
ne 

er|ice, izhaja iz druge države pogodbenice, ta druga država 
razen ^ UVesti nobenega davka na dividende, ki jih plača družba, je d 

c.e se te dividende plačajo rezidentu te druge države ali če 
Pove 6Z' V 2vezi s katerim se take dividende plačajo, dejansko 
Uve 

2an s stalno poslovno enoto v tej drugi državi, niti ne sme 
družb davka od nerazdeljenega dobička na nerazdeljeni dobiček 
ceiof e'.,udi so P'ačane dividende ali nerazdeljeni dobiček v 
dn.J ali delno sestavljeni iz dobička ali dohodka, ki nastane v taki 9' državi. 

(je|g?lo^be ,e konvencije se ne uporabljajo, če je glavni namen 
t6o 

za'v zvezi s katerim se dividende plačajo, izkoristiti ugodnosti 

11. člen 
OBRESTI 

reziHt)reSt'' nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo 
drugi ^ dru9e države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 

kater'8 °kr0s,i Pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v 
upra" "as!ane'0, in v skladu z zakonodajo te države, če pa je 
'ako 'Ceni 'astnik obresti rezident druge države pogodbenice, obrg^.^čunani davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska 

ki so ^'0de na določbe drugega odstavka se lahko take obresti, 
PoaoriK

meniene v Prvem odstavku, obdavčijo samo v državi 
Upr .°enici, katere rezident je prejemnik, če je takšen prejemnik 
p0g0jgCen' 'astnik obresti in če je izpolnjen eden od naslednjih 

' 'akšen prejemnik je država pogodbenica, njena centralna anka, lokalna oblast te države ali katera od oseb javnega 
Prava; 

' 'akšne obresti se plačajo za terjatev ali posojilo, za katero je 
a Poroštvo ali ga je zavarovala država pogodbenica, njena 

entralna banka, lokalne oblasti ali katera od oseb javnega 
Prava ali v Franciji »Compagnie Frangaise d'Assurance du 

orrimerce Exterieur« (COFACE) ali v Sloveniji Družba za 
avarovanje in financiranje izvoza Slovenije ali organizacija, 
stanovljena v kateri koli državi pogodbenici po datumu 

Podpisa te konvencije, ki deluje v okviru javnega financiranja 
' Zunanjetrgovinskega poroštva in jo s skupnim dogovorom 

Q,rdita pristojna organa; 
Q) 

P|®iemnik je družba, ki ima neposredno v lasti najmanj 20 
stotkov kapitala družbe, ki plačuje obresti, ali ima družba, 

' Plačuje take obresti, neposredno v lasti najmanj 20 odstotkov 
r
aP'tala družbe, ki prejme obresti, ali ima tretja družba, ki je 

*'dent ene od držav pogodbenic, neposredno v lasti najmanj 
odstotkov kapitala družbe, ki plačuje obresti, in kapitala ruzbe, ki prejme obresti. 
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4. Izraz »obresti«, kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, 
in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem 
dobičku, in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih papirjev 
ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami in 
nagradami od takih vrednostnih papirjev, obveznic ali zadolžnic. 
Kazni zaradi zamude pri plačilu se za namen tega člena ne štejejo 
za obresti. Izraz »obresti« ne vključuje nobenega dela dohodka, 
ki se v skladu z določbami 10. člena šteje za dividendo. 

5. Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka se ne uporabljajo, 
če upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države pogodbenice, 
posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri obresti nastanejo, 
prek stalne poslovne enote v njej in je terjatev, v zvezi s katero se 
obresti plačajo, dejansko povezana s tako stalno poslovno enoto. 
V takem primeru se uporabljajo določbe 7. člena. 

6. Šteje se, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je 
plačnik rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje obresti, 
ne glede na to, ali je rezident države pogodbenice, v državi 
pogodbenici stalno poslovno enoto, v zvezi s katero je nastala 
zadolžitev, za katero se plačajo obresti ter take obresti krije taka 
stalna poslovna enota, se šteje, da take obresti nastanejo v državi, 
v kateri je stalna poslovna enota. 

7. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek obresti glede na 
terjatev, za katero se plačajo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

8. Določbe te konvencije se ne uporabljajo, če terjatev, v zvezi s 
katero se obresti plačajo, nastane ali se odstopi predvsem z 
namenom izkoristiti ugodnosti tega člena. 

12. člen 
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI 

1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi 
pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države pogodbenice, 
se lahko obdavčijo v tej drugi državi, če je takšen rezident 
upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev. 

2. Take licenčnine in avtorski honorarji pa se lahko obdavčijo tudi 
v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo 
te države, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih 
honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako obračunani 
davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska takih licenčnin in 
avtorskih honorarjev. 

3. Ne glede na določbe drugega odstavka se licenčnine in avtorski 
honorarji iz prvega odstavka obdavčijo samo v državi 
pogodbenici, katere rezident je prejemnik, če je takšen prejemnik 
upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev in če so takšne 
licenčnine in avtorski honorarji plačila vsake vrste, prejeta kot 
povračilo za uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih 
pravic za literarno ali umetniško delo, vključno s kinematografskimi 
filmi, predvajanjem v živo, filmi, trakovi ali drugimi sredstvi za 
uporabo ali reprodukcijo v zvezi z radijskim in televizijskim 
predvajanjem. 

4. Ne glede na določbe drugega odstavka se licenčnine in avtorski 
honorarji iz prvega odstavka obdavčijo samo v državi 
pogodbenici, katere rezident je prejemnik, če je takšen rezident 
družba, ki ima neposredno v lasti najmanj 20 odstotkov kapitala 
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družbe, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ali ima družba, 
ki plačuje take licenčnine in avtorske honorarje, neposredno v 
lasti najmanj 20 odstotkov kapitala družbe, ki prejme licenčnine in 
avtorske honorarje, ali pa ima tretja družba, ki je rezident ene od 
držav pogodbenic, neposredno v lasti najmanj 20 odstotkov 
kapitala družbe, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, in 
kapitala družbe, ki prejme licenčnine in avtorske honorarje. 

5. Izraz »licenčnine in avtorski honorarji«, kot je uporabljen v tem 
členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo za uporabo 
ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno, 
umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi, 
predvajanjem v živo, trakovi ali drugimi sredstvi za uporabo ali 
reprodukcijo v zvezi z radijskim in televizijskim predvajanjem, 
katerega koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, 
tajne formule ali postopka ali za informacije o industrijskih, 
komercialnih ali znanstvenih izkušnjah (znanje in izkušnje). 

6. Določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka se ne 
uporabljajo, če upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, 
ki je rezident države pogodbenice, posluje v drugi državi 
pogodbenici, v kateri licenčnine in avtorski honorarji nastanejo, 
prek stalne poslovne enote v njej in je pravica ali premoženje, v 
zvezi s katerim se licenčnine in avtorski honorarji plačajo, 
dejansko povezano s tako stalno poslovno enoto. V takem primeru 
se uporabljajo določbe 7. člena. 

7. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi 
pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. Kadar pa ima 
oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne glede na to, 
ali je rezident države pogodbenice, v državi pogodbenici stalno 
poslovno enoto, v zvezi s katero je nastala obveznost za plačilo 
licenčnin in avtorskih honorarjev ter take licenčnine in avtorske 
honorarje krije taka stalna poslovna enota, se šteje, da so take 
licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi, v kateri je stalna 
poslovna enota. 

8. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek licenčnin in 
avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo, 
za katero se plačujejo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

9. Določbe te konvencije se ne uporabljajo, če pravica ali 
premoženje, ki je podlaga za licenčnine in avtorske honorarje, 
nastane ali se odstopi predvsem z namenom izkoristiti ugodnosti 
tega člena. 

l&jčlen 

1. a) Dobiček iz odtujitve nepremičnin, ki so omenjene v 6. 
členu, se lahko obdavči v državi pogodbenici, v kateri so 
take nepremičnine. 

nepremičnine, ki jih taka družba uporablja za 
poslovanje. 

lastno 

2. Dobiček iz odtujitve premičnin, ki so del poslovnega premoz® ^ 
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenic 
drugi državi pogodbenici, vključno z dobičkom iz odtujitve 
stalne poslovne enote (same ali s celotnim podjetjem), se la 

obdavči v tej drugi državi. 

3. Dobiček iz odtujitve premoženja, ki je del poslovne.^ 
premoženja podjetja in ki je sestavljeno iz ladij ali letal, s kale ^ 
tako podjetje opravlja prevoze v mednarodnem prometu, 
premičnin, ki se nanašajo na opravljanje prevozov s takimi lad) 
ali letali, se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je se 
dejanske uprave podjetja. 

4. Dobiček iz odtujitve premoženja, ki ni premoženje, omenjeno 
prvem, drugem in tretjem odstavku, se obdavči samo v drz 
pogodbenici, katere rezident je oseba, ki odtuji premoženje- 

14. člen 

1. Ob upoštevanju določb 15., 16., 17., 18., 19. in 20. členf 
plače, mezde in drugi podobni prejemki, ki jih dobi rezident drza_e 
pogodbenice iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi, razen ^ 
se zaposlitev ne izvaja v drugi državi pogodbenici. C® . 
zaposlitev izvaja tako, se lahko tako dobljeni prejemki obdali 
v tej drugi državi. 

v dru9' 
2. Ne glede na določbe prvega odstavka se prejemek, ki ga 

rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se izvaja v [ 
državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi, ce- 

a) je prejemnik navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobjih * 
ne presegajo skupno 183 dni v katerem koli obdobju dvanai 
zaporednih mesecev, ki se žačne ali konča v določen 
davčnem letu, in 

g||j 
b) prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države, 

se plača v njegovem imenu in 

c) prejemka ne krije stalna poslovna enota, ki jo ima 
v drugi državi. 

3. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se lahko prejem0'*' 
izhaja iz zaposlitve na ladji ali letalu, s katerim se opravljajo PreV r 
v mednarodnem prometu, obdavči v državi pogodbenici, v ka 
je sedež dejanske uprave podjetja. 

15. člen 

Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih dobi reZ'.fte 
države pogodbenice kot član uprave ali nadzornega sveta dru j 
ki je rezident druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v 
drugi državi. 

b) Dobiček iz odtujitve delnic ali drugih pravic v družbi, skladu 
ali primerljivi ustanovi, katere sredstva ali premoženje v 
več kot 50 odstotkih vrednosti sestavljajo nepremičnine, 
omenjene v 6. členu, ki so v državi pogodbenici, ali pravice 
v zvezi s takimi nepremičninami ali katerih več kot 50 
odstotkov vrednosti izhaja iz teh nepremičnin ali pravic, 
bodisi neposredno ali posredno prek ene ali več drugih 
družb, skladov ali primerljivih ustanov, se lahko obdavči 
v tej državi. Za namene te določbe se ne upoštevajo 

1. Ne glede na določbe 7. in .14. člena se lahko dohodek, ki 9a ( . 
rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, ^ 
gledališki, filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glsisben' ■ 
kot športnik iz takšnih osebnih dejavnosti, ki jih izvaja v 
državi pogodbenici, obdavči v tej drugi državi. 
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izvaja|ar do^°dek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajoči 
i2vaj | 0 ali športnik kot tak, ne priraste samemu nastopajočemu 
•"ezide (U 3- ®P°rtniku, temveč drugi osebi, ne glede na to ali je 
14 n države pogodbenice, se ta dohodek kljub določbam 7. in 
dejav 

a 'ahko obdavči v državi pogodbenici, v kateri potekajo nosti nastopajočega izvajalca ali športnika. 

držav9'ede na določbe prvega odstavka se dohodek, ki ga rezident 
osebn^ P^odbenice kot nastopajoči izvajalec ali športnik dobi iz 
°bdav" Stori,ev' ki se kot 'ake izvajajo v drugi državi pogodbenici, 
v dr ® sary° v prvi omenjeni državi pogodbenici, če se te storitve 
omeni ^r*av' pretežno financirajo z javnimi sredstvi prve 
oseb države ali njenih političnih enot ali lokalnih oblasti ali lavnega prava te države ali njenih enot ali oblasti. 
4. 
°sebnih °a dolo^be dru9e9a odstavka, kadar dohodek iz je n 

deiavnosti, ki jih izvaja rezident države pogodbenice, ki 
p°god

s, 0Pai°či izvajalec ali športnik kot tak, v drugi državi 
šp0rt ,enici' ne priraste samemu nastopajočemu izvajalcu ali 
držav U °set3n0, 'emveč drugi osebi, ne glede na to ali je rezident 
lahke,8 ?°9°d')enice. se ta dohodek kljub določbam 7. in 14. člena 
temi d • av® sarTio v prvi omenjeni državi, v kateri se v zvezi s 
prve o ,avnos,i ta druga oseba pretežno financira z javnimi sredstvi 
ali 0. ™enj6ne države ali njenih političnih enot ali lokalnih oblasti 6 javnega prava te države ali njenih enot ali oblasti. 

19. člen 
PROFESORJI. UČITELJI IN RAZISKOVALCI 

Ob upoštevanju določb 18. člena in ne glede na določbe prvega in 
drugega odstavka 14. člena se prejemki, ki jih prejme profesor, 
učitelj ali raziskovalec, ki je ali je bil tik pred obiskom države 
pogodbenice rezident druge države pogodbenice in je navzoč v 
prvi omenjeni državi samo zaradi poučevanja ali raziskovanja, 
za take dejavnosti, obdavčijo samo v drugi državi. Ta določba se 
uporablja za obdobje, ki ni daljše od 24 mesecev od datuma 
prvega prihoda profesorja, učitelja ali raziskovalca v prvo 
omenjeno državo zaradi poučevanja ali raziskovanja. Če pa se 
raziskovanje ne izvaja v javno korist, ampak predvsem v zasebno 
korist določene osebe ali oseb, se uporabljajo določbe prvega in 
drugega odstavka 14. člena. 

20. člen 
ŠTUDENTI 

Plačila, ki jih študent ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred obiskom 
države pogodbenice rezident druge države pogodbenice in je v 
prvi omenjeni državi navzoč samo zaradi svojega izobraževanja 
ali usposabljanja, prejme za svoje vzdrževanje, izobraževanje ali 
usposabljanje, se ne obdavčijo v tej državi, če taka plačila nastanejo 
iz virov zunaj te države. 

17. člen 
POKOJNINE 

in rštevaniu določb drugega odstavka 18. člena se pokojnine 
P°godb' podol3ni prejemki, ki se plačajo rezidentu države enice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej državi. 

18. člen 

a) ^'3če, mezde in drugi podobni prejemki razen pokojnin, 
kl jih plačuje država pogodbenica ali njena politična enota 
ali lokalna oblast ali katera od oseb javnega prava te 
države pogodbenice ali njenih enot ali oblasti posamezniku 
za storitve, ki jih opravi za to državo ali enoto ali oblast ali 
osebe javnega prava, se obdavčijo samo v tej državi. 

k' Take plače, mezde in drugi podobni prejemki pa se 
obdavčijo samo v drugi državi pogodbenici, če se storitve 
opravljajo v tej državi in je posameznik rezident te države, 
k' je državljan te države, ni pa tudi državljan prve omenjene 
države. 

a) Vsaka pokojnina, ki jo plača država pogodbenica ali njena 
Politična enota ali lokalna oblast ali katera od oseb javnega 
Prava te države pogodbenice ali njene enote ali oblasti ali 

' se plača iz njihovih skladov posamezniku za storitve, 
opravljene za to državo ali enoto ali oblast ali osebo 
lavnega prava, se obdavči samo v tej državi. 

^ Taka pokojnina pa se obdavči samo v drugi državi 
Pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te 
države, ni pa tudi državljan prve omenjene države. 

'n<1iTj0Ć'3e 14., 15., 16. in 17. člena se uporabljajo za plače, mezde 
v Podobne prejemke ter za pokojnine za storitve, opravljene 
lokain' S posli države pogodbenice ali njene politične enote ali 
lienik8 oblasti ali katere od oseb javnega prava te države ali 

®not ali oblasti. 

21. člen 

1. a) Deli dohodka, katerih upravičeni lastnik je rezident države 
pogodbenice, ki nastanejo kjer koli in niso obravnavani v 
predhodnih členih te konvencije, se obdavčijo samo v tej 
državi, če je tak rezident dolžan plačati davek za te dele 
dohodka v tej državi. Če ta pogoj obdavčitve ni izpolnjen, 
se ti deli dohodka še naprej obdavčujejo v drugi državi 
pogodbenici in v skladu z zakonodajo te države. 

b) Pogoj obdavčitve iz pododstavka a) se ne uporablja, če 
je upravičeni lastnik teh delov dohodka država 
pogodbenica, katera od njenih političnih enot ali lokalnih 
oblasti ali oseb javnega prava. 

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dohodek, ki ni 
dohodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v drugem odstavku 
6. člena, če upravičeni lastnik takega dohodka, ki je rezident 
države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici prek 
stalne poslovne enote v njej in je pravica ali premoženje, za katero 
se plača dohodek, dejansko povezano s tako stalno poslovno 
enoto. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. člena. 

3. Kadar zaradi posebnega odnosa med osebo iz prvega odstavka 
in drugo osebo ali med njima in tretjo osebo znesek dohodka iz 
prvega odstavka presega morebitni znesek, za katerega bi se 
sporazumele, če takega odnosa ne bi bilo, se določbe tega člena 
uporabljajo samo za zadnji omenjeni znesek. V takem primeru se 
presežni del dohodka še naprej obdavčuje v skladu z zakonodajo 
vsake države pogodbenice, pri čemer je treba upoštevati druge 
določbe te konvencije. 

22. člen 

1. a) Premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine iz 6. člena v 
lasti rezidenta države pogodbenice in so v drugi državi 
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

3. 
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b) Premoženje, ki ga sestavljajo delnice ali druge pravice v 
družbi, skladu ali primerljivi ustanovi, katere sredstva ali 
premoženje v več kot 50 odstotkih vrednosti sestavljajo 
nepremičnine, omenjene v 6. členu, ki so v državi 
pogodbenici, ali pravice v zvezi s takimi nepremičninami 
ali katerih več kot 50 odstotkov vrednosti izhaja iz takih 
nepremičnin ali pravic, bodisi neposredno ali posredno 
prek ene ali več drugih družb, skladov ali primerljivih 
ustanov, se lahko obdavči v tej državi. Za namene te 
določbe se ne upoštevajo nepremičnine, ki jih taka družba 
uporablja za lastno poslovanje. 

2. Premoženje, ki ga sestavljajo premičnine in so del poslovnega 
premoženja stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej 
drugi državi. 

3. Premoženje, ki ga sestavljajo ladje in letala, s katerimi se 
opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, in premičnine v zvezi 
z opravljanjem prevozov s takimi ladjami in letali, se obdavči 
samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave 
podjetja. 

4. Vse druge sestavine premoženja rezidenta države pogodbenice 
se obdavčijo samo v tej državi. 

23. člen 

1. V Franciji se dvojno obdavčevanje odpravi tako: 

a) Ne glede na katero koli določbo te konvencije se dohodek, ki 
se v skladu z določbami konvencije lahko obdavči ali se 
obdavčuje samo v Sloveniji, upošteva pri izračunu 
francoskega davka, kadar tak dohodek ni oproščen davka 
od odhodka pravnih oseb po francoski domači zakonodaji. V 
tem primeru se od takega dohodka slovenski davek ne odbije, 
ampak je rezident Francije pod pogoji in z omejitvami iz 
pododstavkov i) in ii) upravičen do odbitka davka od 
francoskega davka. Tak odbitek davka je enak: 

• i) pri dohodku, ki ni dohodek iz pododstavka ii), znesku 
francoskega davka, pripisanemu takemu dohodku, če je 
rezident Francije dolžan plačati slovenski davek od takega 
dohodka; 

ii) pri dohodku, od katerega se plača davek od dohodka 
pravnih oseb, iz 7. člena in drugega odstavka 13. člena 
ter dohodku iz 10., 11. in 12. člena, prvega odstavka 13. 
člena, tretjega odstavka 14. člena, 15. člena, prvega in 
drugega odstavka 16. člena in 21. člena znesku davka, 
plačanemu v Sloveniji v skladu z določbami teh členov; 
tak odbitek pa ne presega zneska francoskega davka, 
pripisanega takemu dohodku. 

b) Rezident Francije, ki ima v lasti premoženje, ki se lahko 
obdavči v Sloveniji v skladu s prvim in drugim odstavkom 22. 
člena, se za to premoženje obdavči tudi v Franciji. Francoski 
davek se izračuna tako, da se upošteva odbitek davka v 
višini davka, plačanga na tako premoženje v Sloveniji. Tak 
odbitek davka pa ne presega zneska francoskega davka, 
pripisanega takemu premoženju. 

c) i) Razume se, da izraz »znesek francoskega davka, 
pripisan takemu dohodku«, kot je uporabljen v 
pododstavku a), pomeni: 

kadar se davek od takega dohodka izračuna z 
uporabo proporcionalne davčne stopnje, znesek 
čistega dohodka, pomnožen s stopnjo, ki se dejansko 
uporablja za ta dohodek; 

kadar se davek od takega dohodka 'zra^r<S
i0 

uporabo progresivne davčne lestvice, znesek 
dohodka, pomnožen s stopnjo, ki je rezultat raz"1 

med dejansko davčno obveznostjo od celotnega " ^ 
obdavčljivega dohodka po francoski zakonodai' 
zneskom tega celotnega neto dohodka. 

Ta razlaga se po analogiji uporablja tudi za izraz "zrie^e 
francoskega davka, pripisan takemu premoženju«, k0 

uporabljen v pododstavku b). 
... kot 

ii) Razume se, da izraz »znesek davka, plačan v Sloveniji' 
je uporabljen v pododstavkih a) in b), pomeni zne

de|6 
slovenskega davka, ki ga dejansko in dokončno za te 
dohodka ali premoženja v skladu z določbami konve" ^ 
krije rezident Francije, ki se od teh delov dohodka 
premoženja obdavčuje po francoski zakonodaji. 

2. V Sloveniji se dvojno obdavčevanje odpravi tako: 
laS'' a) Kadar rezident Slovenije dobi dohodek ali ima v 

premoženje, ki se v skladu z določbami te konvencije la 
obdavči v Franciji, Slovenija dovoli: e|< 
i) kot odbitek od davka od dohodka tega rezidenta z"e 

ki je enak davku od dohodka, plačanemu v Franciji. 
ii) kot odbitek od davka od premoženja tega rezide ^ 

znesek, ki je enak davku od premoženja, plačane"1 

Franciji. 

Tak odbitek pa v nobenem primeru ne sme presegati |is,e^u 
dela davka od dohodka ali davka od premoženja, ki le 

izračunan pred odbitkom, pripisanim dohodku ali premoz® 
odvisno od primera, ki se lahko obdavči v Franciji- 

b) Kadar je v skladu s katero koli določbo konvencije d0^^ 
ki ga dobi rezident Slovenije, ali premoženje, ki ga ima v 
oproščeno davka v Sloveniji, lahko Slovenija pri izra°|ega 
zneska davka od preostalega dohodka ali premoženja ^ 
rezidenta vseeno upošteva oproščeni dohodek 
premoženje. 

24. člen 

1. Državljani države pogodbenice ne smejo biti v drugi drž^. 
pogodbenici zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali ka 

koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj obremenjuj ^ 
kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem povezane zahteve^^ 
državljane te druge države v enakih okoliščinah, še zlasti g 
rezidentstva.Ta določba se ne glede na določbe 1. člena up°r 

tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali obeh držav pogodbe" 

2. Obdavčevanje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj ug° ^ 
v tej drugi državi, kot je obdavčevanje podjetij te druge drža^ ^ 
opravljajo enake dejavnosti. Ta določba se ne razlaga, ko

)o[T, 
zavezuje katero koli državo pogodbenico, da prizna r®ziclen 
druge države pogodbenice kakršne koli osebne olajšave, 1 .g 
olajšave in zmanjšanja za davčne namene zaradi osebnega s 
ali družinskih obveznosti, ki jih priznava svojim rezidentom 

3. Razen kadar se uporabljajo določbe prvega odstavka 9 ^"gii 
sedmega odstavka 11. člena, osmega odstavka 12- °'e?orski 
tretjega odstavka 21. člena, se obresti, licenčnine in aV,a^e 
honorarji ter druga izplačila, ki jih plača podjetje dr ' u 
pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice, pri do'0 jj 
obdavčljivega dobička takega podjetja odbijejo pod istimi p 
kot če bi bili plačani rezidentu prve omenjene države. 
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do re2 HS8 tUd' kal<r®n' koli dolgovi podjetja države pogodbenice 
cibdavčl" 8nta dru9e države pogodbenice pri določanju 
k°t da bi^9 premoženia takega podjetja odbijejo pod istimi pogoji, 
države po9°dbeno dogovorjeni z rezidentom prve omenjene 

drzave pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali delno, 
rezident n° a" P°sredno v lasti ali pod nadzorom enega ali več 
ortienjo °V d.ru9e države pogodbenice, ne smejo biti v prvi 
kakšni l d!^av' zavezana kakršnemu koli obdavčevanju ali 
obrerno 5a^,ev' v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj 
Povezg 'u'°^a' so ali so lahko obdavčevanje in s tem ne zahteve do podobnih podjetij prve omenjene države. 

a' PrisPevki posameznika, ki opravlja odvisne osebne 
ritve v državi pogodbenici, v pokojninski načrt, 

Us'anovljen in za davčne namene priznan v drugi državi 
Pogodbenici, se odbijejo v prvi omenjeni državi pri 

ocanju obdavčljivega dohodka posameznika ter se v 
el državi obravnavajo enako in zanje veljajo isti pogoji in 

ornejitve kot za prispevke v pokojninski načrt, ki ga za 
avčne namene priznava ta prva omenjena država, če: 

se pristojni organ prve omenjene države strinja, da je 
Pokojninski načrt skladen s pokojninskim načrtom, ki 
9a za davčne namene priznava ta država, in 
je tak posameznik prispeval v tak pokojninski načrt, 
Preden je začel opravljati odvisne osebne storitve v 
Prvi omenjeni državi. 

b) V Pododstavku a): 
t) izraz »pokojninski načrt« pomeni dogovor v katerem 

le posameznik udeležen, da bi pridobil ugodnosti iz 
upokojitve, ki se plačujejo za odvisne osebne storitve 
iz pododstavka a); 

l") v državi je pokojninski načrt »priznan za davčne 
namene«, če se v tej državi prispevki v načrt 
Priznavajo kot davčna olajšava. 

2a da!?6 te9a člena se uporabljajo ne glede na določbe 2. člena e vseh vrst in opisov. 

P°90dba a'i sporazum med državama 
0braVna

er"cama' razen te konvencije, vključuje klavzulo o enakem 
davfnih an'u' se razume, da se takšne klavzule ne uporabljajo v "n zadevah. 

3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupnim 
dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki nastanejo 
pri razlagi ali uporabi konvencije. Prav tako se lahko med seboj 
posvetujeta o odpravi dvojnega obdavčevanja v primerih, ki jih 
konvencija ne predvideva. 

4. Pristojna organa držav pogodbenic lahko neposredno 
komunicirata med seboj, vključno prek skupne komisije, ki jo 
sestavljata sama ali njuni predstavniki, da bi dosegla dogovor v 
smislu prejšnjih odstavkov tega člena. 

26. člen 

1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjavata take 
informacije, ki so potrebne za izvajanje določb te konvencije ali 
domače zakonodaje držav pogodbenic glede davkov vseh vrst 
in opisov, ki se uvedejo v imenu držav pogodbenic ali njunih 
političnih enot ali lokalnih oblasti, kolikor obdavčevanje na tej podlagi 
ni v nasprotju s konvencijo. Izmenjava informacij ni omejena s 1. 
in 2. členom. Vsaka informacija, ki jo prejme država pogodbenica, 
se obravnava kot tajnost na isti način kot informacije, pridobljene 
po domači zakonodaji te države, in se razkrije samo osebam ali 
organom (vključno s sodišči in upravnimi organi), udeleženim pri 
odmeri ali pobiranju, izterjavi ali pregonu ali pri odločanju o pritožbah 
glede davkov iz prvega stavka. Te osebe ali organi uporabljajo 
informacije samo v te namene. Informacije lahko razkrijejo v sodnih 
postopkih ali pri sodnih odločitvah. 

2. V nobenem primeru se določbe prvega odstavka ne razlagajo, 
kot da nalagajo kateri koli državi pogodbenici obveznost: 

a) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo te ali 
druge države pogodbenice, 

b) da priskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski poti 
te ali druge države pogodbenice, 

c) da priskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovinsko, 
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost ali 
trgovinske postopke, ali informacije, katerih razkritje bi bilo v 
nasprotju z javnim redom. 

27. člen 

25. člen 

1. 
dr£av °seba meni, da imajo ali bodo imela dejanja ene ali obeh 
* đoločb^0dben'C zani° za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu 
ki jj ami ,e konvencije, lahko ta oseba ne glede na sredstva, 
Pristoin °mo9°ča domače pravo teh držav, predloži zadevo 
čeSe 

mu organu države pogodbenice, katere rezident je, ali 
P°godb

len Primer nanaša na prvi odstavek 24. čletia, tiste države 
treh letih"108' l<atere državljan je. Zadeva mora biti predložena v 
Posledic °d prve9a uradnega obvestila o dejanju, ki je imelo za ^ 0 obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami konvencije. 

"tore p°jn' or9an si, če se mu zdi ugovor upravičen in če sam ne 
d°9ovor' d° zac*ovo'iive rešitve, prizadeva rešiti primer s skupnim 
lartierif, ^ S pristojnim organom druge države pogodbenice z 
Vsak dr, l.Zo9ni'i se obdavčevanju, ki ni v skladu s konvencijo. 
Pravu s.ezen dogovor se izvaja ne glede na roke v domačem Qrzav pogodbenic. 

KONZULATOV 

1. Nobena določba te konvencije ne vpliva na davčne ugodnosti 
članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov in članov stalnih 
predstavništev pri mednarodnih organizacijah po splošnih pravilih 
mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazumov. 

2. Ne glede na določbe 4. člena se v tej konvenciji šteje, da je 
posameznik, ki je član diplomatskega predstavništva, konzulata 
ali stalnega predstavništva države pogodbenice v drugi državi 
pogodbenici ali v tretji državi, rezident države pošiljateljice, če v 
njej zanj veljajo enake obveznosti v zvezi z davki od celotnega 
dohodka ali od premoženja kot za rezidente te države. 

3. Konvencija se ne uporablja za mednarodne organizacije, njihove 
organe in uslužbence ter osebe, ki so člani diplomatskih 
predstavništev, konzulatov ali stalnih predstavništev tretje države, 
kadar so v državi pogodbenici in zanje, v eni od držav pogodbenic 
ne veljajo enake obveznosti v zvezi z davki od celotnega dohodka 
ali od premoženja kot za rezidente te države. 
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28. člen 

1 .Vsaka država pogodbenica drugo uradno obvesti, da so končani 
postopki, potrebni za začetek veljavnosti te konvencije. 
Konvencija začne veljati prvi dan tretjega meseca po datumu 
prejema zadnjega od teh uradnih obvestil. 

2. Določbe te konvencije se uporabljajo: 

a) v zvezi z davki od dohodka, odtegnjenimi pri viru, za zneske, 
obdavčljive po koledarskem letu, v katerem začne veljati 
konvencija; 

b) v zvezi z davki od dohodka, ki niso odtegnjeni pri viru, za 
dohodek, ki se nanaša na katero koli koledarsko leto ali 
obračunsko obdobje, odvisno od primera, ki se začne po 
koledarskem letu, v katerem začne veljati konvencija; 

c) v zvezi z drugimi davki za obdavčenje obdavčljivega dogodka, 
ki nastane po koledarskem letu, v katerem začne veljati 
konvencija. 

3. Določbe Sporazuma med Vlado Socialistične federativne 
republike Jugoslavije in Vlado Francoske republike o izogibanju 
dvojnemu obdavčevanju dohodka, ki je bil podpisan v Parizu 28. 
marca 1974, prenehajo veljati v odnosih med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Francoske republike z dnem, ko se začnejo 
prvič uporabljati ustrezne določbe te konvencije. 

29. člen 

1. Ta konvencija velja za nedoločen čas. Katera koli država 
pogodbenica pa jo lahko po petih koledarskih letih od datuma 

začetka njene veljavnosti odpove po diplomatski poti z ura 
obvestilom o odpovedi najmanj šest mesecev pred kon 
katerega koli koledarskega leta. 

2. V takem primeru se konvencija preneha uporabljati: 

a) i znes^1 

b) 

v zvezi z davki od dohodka, odtegnjenimi pri viru, za j-- ^ 
obdavčljive po koledarskem letu, v katerem je dano obve 
o odpovedi; 

v zvezi z davki od dohodka, ki niso odtegnjeni pri vllU ^ 
dohodek, ki se nanaša na katero koli koledarsko l_et0 

obračunsko obdobje, odvisno od primera, ki se začne 
koledarskem letu, v katerem je bilo dano obvestilo o odpoV 

c) v zvezi z drugimi davki za obdavčenje obdavčljivega ^ 
ki nastane po koledarskem letu, v katerem je bilo ° 
obvestilo o odpovedi. 

V DOKAZ NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to pravlln° 
pooblaščena, podpisala to konvencijo. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 7. 4. 2004 v dveh izvirn'k'^k0 
slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili en 
verodostojni. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

Za Vlado 
Francoske rep" blil« 

MILO 1(4.* l£OL.ftP-. 

PROTOKOL 

Pred podpisom Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Francoske republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi 
z davki od dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih 
utaj sta se vladi sporazumeli o teh določbah, ki so sestavni del 
konvencije. 

1. a) V zvezi s pododstavkom a) tretjega odstavka 2. člena 
davek na izplačane plače in davek na bilančno vsoto 
bank in hranilnic urejajo določbe konvencije, ki se nanašajo 
na poslovni dobiček; 

b) v zvezi s pododstavkom b) tretjega odstavka 2. člena 
davek na plače urejajo določbe konvencije, ki se nanašajo 
na poslovni dobiček. 

2. V zvezi s 7. členom: 

a) kadar podjetje države pogodbenice prodaja dobrine ali 
blago ali posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej, se dobiček te stalne poslovne enote 
ne določi od skupnega dohodka podjetja, ampak samo 

od tistega deleža dohodka podjetja, ki se pripiše deja 
dejavnosti stalne poslovne enote v zvezi s tako Pr° 
ali poslovanjem; 

b) se pri pogodbah, zlasti o izvedbi analiz in meritev, dob^e 
montaži ali gradnji industrijske, komercialne ali znanS'.^ 
opreme ali prostorov ali javnih del, kadar ima P Ljg 
stalno poslovno enoto, dobiček te stalne poslovne e ^ 
ne določi od celotnega zneska pogodbe, ampak sari1 ^ 
tistega dela pogodbe, ki ga stalna poslovna enota deja ^ 
izvede v državi pogodbenici, v kateri je stalna PoS 0 v 
enota. Dobiček od tistega dela pogodbe, ki se a 

državi pogodbenici, v kateri je dejanski sedež up 
podjetja, se obdavči samo v tej državi. 

t)) 
3. V zvezi z 10. členom se lahko dividende iz pododstavka 

drugega odstavka, dokler Slovenija ni članica Evropske u^ 
obdavčijo v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, 6® " e 
upravičeni lastnik dividend rezident drug® drZ

tn0v 
pogodbenice, tako obračunani davek ne presega 5 odst° 
bruto zneska dividend. 
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4. v 2v 
tretj 

Zl z 11- členom se lahko obresti iz pododstavka c) 
Ob(jg^.oc's,avka, dokler Slovenija ni članica Evropske unije, 
upravi* ■ državi pogodbenici, v kateri nastanejo, če pa je 
'ako h' lastn'k °t*resti rezident druge države pogodbenice, 
°brestiračunani davek ne presega 5 odstotkov bruto zneska 

*V0zi z 12. členom: 
g) 

lahko, dokler Slovenija ni članica Evropske unije, 
k®nčnine in avtorski honorarji iz četrtega odstavka 
davčijo v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, če pa 

8 uPravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev ezident druge države pogodbenice, tako obračunani 
avek ne presega 5 odstotkov bruto zneska licenčnin in 

avtorskih honorarjev; 

' V3*'3, preie,a kot Povračilo za tehnične storitve, ljučno s študijami ali znanstvenimi, geološkimi ali 
6 ničnimi analizami in meritvami, ali za inženiring 

Pogodbe, vključno s tehnično dokumentacijo v zvezi z 
Jimi, ali za storitve svetovanja ali nadzora, ne štejejo za 

P ačila, prejeta kot povračilo za informacije o industrijskih, 
omercialnih ali znanstvenih izkušnjah. Taka plačila se el8jo za plačila, za katera veljajo določbe 7. člena. 

franc^t15'Ćlena se "Porabljajo tudi za dohodek iz 62. člena je re 
9a davčnega zakonika, ki ga dobi posameznik, ki 

rezid Slovenije, kot družbenik ali direktor v družbi, ki je 
Dra., T' Francije in je dolžna plačevati davek od dohodka pravnih oseb v njej. 

* v,. . ezi s 24. členom: 
g) ^ 

v zvezi s prvim odstavkom tega člena razume, da 
Posameznik, pravna oseba, osebna družba ali združenje, 

' Je rezident države pogodbenice, ni v enakih okoliščinah 
° P°sameznik, pravna oseba, osebna družba ali 
ruženje, ki ni rezident te države; to velja ne glede na 

Predelitev državljanstva, tudi če se šteje, da so pravne 
osebe, osebne družbe ali združenja državljani države 
Pogodbenice, katere rezidenti so; 

' 2e
k°prosti,ve in druge ugodnosti, ki jih določa davčna akonodaja države pogodbenice za to državo ali njene 

Politične enote ali lokalne oblasti ali osebe javnega prava 

te države ali njenih enot ali oblasti, ki opravljajo neposlovno 
dejavnost, pod istimi pogoji uporabljajo za drugo državo 
pogodbenico ali njene politične enote ali lokalne oblasti ali 
osebe javnega prava te države ali njenih enot ali oblasti, 
ki opravljajo isto ali podobno dejavnost. Ne glede na določbe 
šestega odstavka tega člena se določbe tega odstavka 
ne uporabljajo za davke ali dajatve, ki se plačajo kot 
povračilo za opravljene storitve. 

8. Določbe konvencije v nobenem primeru ne preprečujejo 
Franciji, da uporablja določbe 212. člena davčnega zakonika 
o podkapitalizaciji ali druge vsebinsko podobne določbe, ki 
lahko spreminjajo ali nadomestijo določbe tega člena. 

Določbe konvencije v nobenem primeru ne preprečujejo 
Sloveniji, da uporablja določbe domače zakonodaje o 
podkapitalizaciji. 

9. Pristojna organa držav pogodbenic se lahko skupaj ali ločeno 
dogovorita o načinu uporabe konvencije. Zlasti lahko, da bi v 
državi pogodbenici lahko izkoristili ugodnosti iz 10., 11. in 12. 
člena, rezidenti druge države pogodbenice, če pristojna 
organa ne določita drugače, predložijo potrdilo o rezidentstvu, 
ki predvsem določa naravo in znesek ali vrednost zadevnega 
dohodka in vključuje potrdilo davčne uprave te druge države. 

10. Vsaka država pogodbenica zadrži pravico, da v skladu s 
svojo domačo zakonodajo obdavči dohodek svojih rezidentov, 
ki se obdavčuje v drugi državi pogodbenici, vendar se ne 
vključuje v davčno osnovo v tej državi, kadar je takšna dvojna 
oprostitev posledica različne opredelitve zadevnega dohodka. 

V DOKAZ NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to pravilno 
pooblaščena, podpisala ta protokol. 

SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 7. 4. 2004 v 
slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta obe besedili 
enako verodostojni. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Francoske republike 

 ) 

kl A ^e"k&.GTA£.kA 

^ 3. člen 4. člen 

Sjanje konvencije s protokolom skrbi Ministrstvo za finance. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske 
republike o izogibanju dvojnega obdavčevanja v zvezi z davki od 
dohodka in premoženja ter preprečevanju davčnih utaj s 
protokolom (v nadaljevanju konvencija), je bila podpisana v Ljubljani 
7. aprila 2004. Konvencijo sta podpisali Milojka Kolar, državna 
sekretarka na Ministrstvu za finance Republike Slovenije in 
Dominique Gazuy, veleposlanica Francoske republike v Republiki 
Sloveniji. 

Konvencija v prvem delu opredeljuje pojme: rezidenta, stalne 
poslovne enote, dohodka iz nepremičnin in določa primere, ko 
obstaja možnost dvojne obdavčitve ali utaje davkov. 

V nadaljevanju konvencija podrobneje ureja režim obdavčevanja 
poslovnega dobička, predvsem v primerih podjetij s sedežem v 
eni državi pogodbenici in stalnimi poslovnimi enotami v drugi državi 
pogodbenici in v primerih povezanih podjetij. Urejena je tudi 
obdavčitev dividend, ki jih družba, ki je rezident države 
pogodbenice, plača rezidentu druge države pogodbenice in 
primere kot tudi obresti, licenčne in avtorske honorarje ter 
kapitalski dobiček, z namenom, da bi se izognili dvojnemu 
obdavčevanju. 

Prav tako konvencija ureja režim obdavčevanja osebnih dohodkov 
rezidentov druge države pogodbenice, plače direktorjev, 
umetnikov, športnikov, pokojnine, plače profesorjev in druge. 
Posebej je določeno tudi premoženje in njegova obdavčitev. 

Drugi del konvencije vsebuje: 
razdelitev pravic obdavčevanja med državama 
pogodbenicama; 

- odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov in premoženja 
fizičnih in pravnih oseb - rezidentov Republike Slovenije in 
Francoske republike; 
preprečevanje davčnih utaj v državah pogodbenicah; 

■ preprečevanje diskriminacije na davčnem področju; 
izmenjavo davčnih informacij, potrebnih za izvajanje določb 
te konvencije in domače zakonodaje, ki se nanaša na davke 
v državah pogodbenicah; 

- postopek skupnega dogovora, ki omogoča odp 
nesporazumov v zvezi z izvajanjem določb konvencij 
subjekte izvzete iz ureditve po tej konvenciji. 

V protokolu, ki je dodan konvenciji in je bil podpisan istočasn° 
konvencijo sta se vladi Republike Slovenije in Francoske repu■ 
sporazumeli tudi o nadaljnjih določbah, ki so tako postale ses 
del konvencije. Predvsem sta določili nekatere nejasnosti v t 
10., 11. in 12. in uredili stanje na področju davkov pred vst0"vei 
Slovenije v Evropsko unijo, kar pa po 1. maju 2004 m 
relevantno. 

Konvencija začne veljati prvi dan tretjega meseca po 
prejema zadnjega od uradnih obvestil, s katerim d(* j 
pogodbenica drugo uradno obvesti, da so končani PoSt " ' 
potrebni za začetek veljavnosti konvencije. 

Konvencija velja za nedoločen čas, katera koli 
pogodbenica pa jo lahko po petih koledarskih letih od ^ 
začetka njene veljavnosti odpove po diplomatski poti z u'a - 
obvestilom o odpovedi najmanj šest mesecev pred kon 
katerega koli koledarskega leta. 

Izvajanje konvencije ne bo imela nobenih finančnih posledic1 

proračun Republike Slovenije. 

Ratifikacija konvencije ne zahteva izdaje novih ali spremi 
veljavnih predpisov. 

Konvencijo po 75. členu Zakona o zunanih zadevah RS ^rat0; 
list 133/03 - uradno prečiščeno besedilo) ratificira Državni 
Republike Slovenije. 

Konvencija ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropa 
unije. 
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^°nčno poročilo o 

DELU AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 

preoblikovanja podjetij po stanju 

NA DAN 31.7.2004 

" EPA 1464 - III 

2a Rc:?'JA REPUBLIKE SLOVENIJE RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij po stanju 
pRc^yiDlRANJE LASTNINSKEGA na dan 31.7.2004. e°blikovanja podjetij 

Datn'lka: O"11 -5/04-1/1 o alUrn: 30.7.2004 

ZADEVA: končno poročilo o delu 
A9enciia bc Alenka K0VAČ ARH. tr- ia hs v prilogi pošilja Končno poročilo o delu Agencije po pooblastilu ZUARLPP 
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ZADNJE POROČILO O DELU 

Agencije RS za revidiranje lastninskega 

preoblikovanja podjetij 

na dan 31.7.2004 
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UVOD 

Dne 24.7.2004 je začel veljati zakon o ukinitvi Agencije Republike Slovenije za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (Ur.list št. 80/2004; v 
nadaljevanju ZUARLPP), ki ureja prenehanje Agencije Republike Slovenije za 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij (v nadaljevanju: agencija za 
revidiranje), prenehanje nalog revizije lastninskega preoblikovanja podjetij in določa 
Pooblastila za dokončanje zadev s tega področja ter nadaljevanje vseh sporov, v 
katerih nastopa agencija za revidiranje kot stranka. 

ZUARLPP določa, da agencija za revidiranje preneha s poslovanjem 31.7.2004 in s 
1-8.2004 preneha obstajati. Vse pravice in obveznosti agencije za revidiranje 
Prevzame Republika Slovenija, v nedokončane pravde in upravne spore pa namesto 
agencije za revidiranje vstopi in jih nadaljuje Državno pravobranilstvo Republike 
Slovenije. Agencija za revidiranje izdela zadnje poročilo o delu na dan 31.7.2004. 

Zadnje poročilo o delu vsebuje štiri poglavja: 
• v prvem je kratko predstavljena agencija za revidiranje in njeno zaključevanje 

poslovanja; 
• v drugem poglavju je prikazano opravljeno delo v letu 2004; 
• ker na podlagi ZUARLPP z ukinitvijo agencije za revidiranje prenehajo tudi naloge 

revizije lastninskega preoblikovanja podjetij, je v tretjem poglavju predstavljeno 
zbirno poročilo o višini in vrstah oškodovanja družbenega kapitala, ugotovljenega 
v postopkih revizije lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 
do 31.12. 1992; 

• v četrtem poglavju pa je, zaradi istega razloga, predstavljeno zbirno poročilo o 
zmanjšanju družbenega kapitala oz. premoženja podjetij, ugotovljenem v 
postopkih revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega preoblikovanja v 
sodni register. 

Poročilo temelji na podatkih z dne 30.7.2004, ki je zadnji delovni dan v agenciji za 
revidiranje. 

'• AGENCIJA ZA REVIDIRANJE IN NJENO ZAKLJUČEVANJE 
POSLOVANJA 

Agencija za revidiranje je bila ustanovljena na podlagi zakona o spremembah in 
dopolnitvalrzakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilhrpromet, nadziranje in 
'nformiranje (Ur.list RS št. 48/94) in je pričela s svojim delovanjem dne 7.8.1996. 
Ustanovljena je bila z namenom, da opravi postopke revizije po 49. in 49.a členu 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij do vpisa v sodni register v okviru 
Pooblastil ter po postopkih, določenih z zakoni, ki urejajo lastninsko preoblikovanje 
Podjetij oziroma privatizacijo pravnih oseb, in na njihovi podlagi izdanih predpisih. Po 
končanih postopkih revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij nadaljujejo 
delavci agencije za revidiranje z delom v Davčni upravi Republike Slovenije. 
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Agencija za revidiranje je bila pravna oseba javnega prava in proračunski 
uporabnik. Storitev revizije porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko 
sanacijo je bila plačljiva, zato je bila agencija za revidiranje davčni zavezanec. 

Pri opravljanju svojih nalog je bila neodvisna in samostojna državna institucija, 
odgovorna Državnemu zboru, kateremu je trimesečno poročala o opravljenih 
postopkih in letno o opravljenem delu. 

Javnosti je dostopna internetna stran agencije za revidiranje 
(http://www.siqov.si/arlpp'). na kateri je predstavljena njena organiziranost, naloge, 
seznam revidiranih podjetij z ugotovljenimi oškodovanji družbene lastnine ter sklepne 
ugotovitve dokončnih revizijskih poročil za obdobje od 1.1.1993 do vpisa 
lastninskega preoblikovanja v sodni register. 

Naloge agencije za revidiranje so bile določene s predpisi. Zajemale so različne 
oblike revidiranja pravilnosti in zakonitosti sprememb družbene lastnine ter 
ugotovitev velikosti premoženja v zvezi s postopki privatizacije državnega 
premoženja in sicer: 

• revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij za obdobje od 1.1.1990 do 
31.12.1992 oz. za obdobje v skladu s posebnimi predpisi; 

• revidiranje že revidiranih podjetij za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega 
preoblikovanja v sodni register; 

• revidiranje na zahtevo delničarjev, ki imajo vsaj 10%-ni lastniški delež pri pravnih 
osebah, ki so že izvedle lastninsko preoblikovanje od 1.1.1990 dalje; 

• revidiranje pri zavarovalnicah zaradi ugotovitve morebitnega zmanjšanja 
družbenega kapitala oz. premoženja zavarovalnic; 

• revidiranje porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo za 
obdobje od 1.1.1993 do 31.12.2000; 

• revidiranje porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo v letih 
2001, 2002 in 2003; 

• pregled uporabe in razpolaganja s sredstvi in obveznostmi do virov sredstev 
pravnih oseb v zvezi s postopki privatizacije državnega premoženja; 

• pregled kapitalskih in poslovnih povezav med revidiranim in povezanim podjetjem 
za obdobje do njegovega lastninskega preoblikovanja; 

• preverjanje pravilnosti in zakonitosti izvajanja predpisov, ki urejajo finančno- 
materialno poslovanje pravnih oseb ter razpolaganje z družbeno lastnino pri 
pravnih osebah, ki še niso zaključile postopka privatizacije; 

• preveritev izterjave terjatev do gospodarskih družb, vzpostavljenih v revizijskih 
poročilih in odločbah na podlagi zakona o načinu poravnave, dospelih neplačanih » 
obveznih dajatev; 

• posamična dejanja ali strokovna opravila davčnega inšpekcijskega pregleda, če 
so bile pri revidiranju ugotovljene nepravilnosti pri obračunavanju in plačilu 
davkov in prispevkov 

• vlaganje ovadb zaradi suma storitve kaznivega dejanja ali gospodarskega 
prestopka in vlaganje predlogov za uvedbo postopkov o prekršku 

• izvajanje notranje revizije za sedem ustanoviteljev skupne notranje-revizijske 
službe. 

V osemletnem delovanju je agencija za revidiranje izvedla 594 postopkov: 

poročevalec, št. 100 44 



labela 1: Število opravljenih postopkov agencije za revidiranje v času od 7.8.1996 do 
31.7.2004 

Postopki Število v 

revizija lastninskeqa preoblikovanja 56 

revizija po 1.1.1993 246 
revizija po zakonu o zaključku 
lastninjenja 5 

[eviziia pri zavarovalnicah 6 

revizija porabe sredstev dolgoročnih 
rezervacij 

150 

pregled uporabe in razpolaganja s 
sredstvi pri državnih podjetjih 

14 

Pregled kapitalskih in poslovnih 
povezav 28 
Preverjanje finančno-materialnega 
poslovanja 30 
preveritev izterjave terjatev 3 
notrania revizija 56 
skupaj 594 

V agenciji za revidiranje je bilo zaposlenih do 30 delavcev. Zaradi zaključevanja 
svojih nalog je agencija za revidiranje z DURS dne 13.11.2002 podpisala Sporazum 
0 Prerazporejanju delavcev iz agencije za revidiranje v DURS. Delavci so na podlagi 
tega sporazuma prehajali v DURS postopoma, ob prenehanju poslovanja na dan 
31.7.2004 so v agenciji za revidiranje še 4 delavci. 

Agencija za revidiranje je bila do konca leta 2003 samostojen proračunski uporabnik 
ln je za svoje delovanje od ustanovitve do 31.12.2003 porabila 1.857 milijonov 
Proračunskih sredstev. V letu 2004 je njeno financiranje potekalo preko 
Državnega pravobranilstva Republike Slovenije. 

"• OPRAVLJENE NALOGE V LETU 2004 

Agencija za revidiranje je v letu 2004 vodila 34 postopkov in izdala 31 končnih 
revizijskih poročil oz. zapisnikov, v 10 postopkih pa je izdala sklepe o ustavitvi. 
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Tabela 2: Število vodenih postopkov in izdanih poročil oziroma sklepov o ustavitvi postopka 
v letu 2004 

'v'«' ' 

iitr , . .. Postopki Vodeni 
postopki 

Izdana poročila 

postopkov:/!, o 

Revizija po 1.1.1993 3 0 3 

Revizija porabe sredstev dolgoročnih 
rezervacij od 1.1.1993 do 31.12.2000 

1 1 

Revizija porabe sredstev dolgoročnih 
rezervacij za leto 2001 

4 4 - 

Revizija porabe sredstev dolgoročnih 
rezervacij za leto 2002 

10 10 - 

Revizija porabe sredstev dolgoročnih 
rezervacij za leto 2003 

8 8 - 

Revizija po zakonu o zaključku 
Lastninjenja 1 1 
Preveritev finančno-materialnega 
poslovanja 7 7 7 

SKUPAJ 34 31 10. , ! 

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

Agencija za revidiranje v letu 2004 ni uvedla novih postopkov, ustavila pa je 3 
prenešene postopke revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa lastninskega 
preoblikovanja v sodni register. Postopke je ustavila, ker je ena revidirana pravna 
oseba v likvidacijskem postopku, ker je bila pri drugi pravni osebi revizija za določeno 
časovno obdobje že opravljena in se pravna oseba z Družbenim pravobranilcem 
Republike Slovenije dogovarja za poravnavo, ni pa znakov, da bi pri njenem 
poslovanju prišlo do drugih dejanj, ki bi pomenila zmanjšanje premoženja ali kapitala 
ter ker gre pri tretji pravnLosebi za sporne posledice razdelitve enotnega javnega 
zavoda v državni lasti, o čemer je agencija za revidiranje obvestila Ministrstvo za 
finance. 

Podatki o ugotovljeni višini in vrstah zmanjšanja družbenega kapitala oziroma 
premoženja podjetij v vseh postopkih revizije, ki jih je opravila agencija za revidiranje 
od leta 1996 do 31.7.2004, so navedeni v IV. poglavju tega poročila. 
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2. Revizija porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo za 
obdobje od 1.1.1993 do 31.12.2000 

Na podlagi zakona o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo je 
agencija za revidiranje od avgusta 2001 opravila revizije porabe sredstev dolgoročnih 
rezervacij za ekološko sanacijo za obdobje od 1.1.1993 do 31.12.2000 pri 100 
Pravnih osebah. 

Agencija za revidiranje je v letu 2004 izdelala 1 dodatno revizijo pri že revidirani 
pravni osebi, ki je po izdaji revizijskega poročila, v upravnem postopku izdaje odločbe 
o odobritvi spremembe programa ekološke sanacije, spremenila in dopolnila svoje 
Poročilo o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo za obdobje 
od 1.1.1993 do 31.12.2000. 

Pri vseh opravljenih revizijah za to obdobje je agencija za revidiranje ugotovila, da so 
Pravne osebe v otvoritvenih bilancah na dan 1.1.1993 oblikovale dolgoročne 
rezervacije za izvedbo programa ekološke sanacije v znesku 25.408 milijonov 
tolarjev oz. v revalorizirani vrednosti na dan 31.12.2000 v znesku 55.238 milijonov 
tolarjev. V revizijskih postopkih je bilo ugotovljeno, da je po stanju ob koncu leta 2000 
še 36% odobrenih sredstev neporabljenih, 4% odobrenih sredstev uveljavljajo pravne 
osebe kot porabo po spremenjenem programu, medtem ko 0,2% porabe ni bilo v 
skladu z odobrenim programom ekološke sanacije oz. je bila poraba dvomljiva. 

3- Revizija porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo za 
leto 2001 

Medtem ko je bila revizija porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko 
sanacijo za obdobje od 1.1.1993 do 31.12.2000 v izključni pristojnosti agencije za 
revidiranje, so pravne osebe, ki teh sredstev niso porabile do konca leta 2000, za 
revizijo za naslednja leta lahko izbrale agencijo za revidiranje ali pa eno izmed 
revizijskih družb, vpisanih v register. 

V letu 2004 je agencija za revidiranje opravila revizijo porabe sredstev dolgoročnih 

rezervacij za ekološko sanacijo za leto 2001 pri 4 pravnih osebah. Pri skupno 
opravljenih 22 revizijah za to obdobje je ugotovila, da imajo te pravne osebe še za 
4-751 milijonov tolarjev neporabljenih revaloriziranih sredstev po stanju konec leta 
2000. V letu 2001 so porabile po prvotnem programu 873 milijonov tolarjev in po 

spremenjenem programu 105 milijonov tolarjev, za 12 milijonov tolarjev pa je bilo 
ugotovljeno, da poraba ni bila v skladu z odobrenim programom ekološke sanacije 
°2. je bila dvomljiva. 
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4. Revizija porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo za 
leto 2002 

V letu 2004 je agencija za revidiranje opravila revizijo porabe sredstev dolgoročnih 
rezervacij za ekološko sanacijo za leto 2002 pri 10 pravnih osebah. Pri skupno 
opravljenih 16 revizijah je ugotovila, da imajo te pravne osebe še za 2.485 milijonov 
tolarjev neporabljenih revaloriziranih sredstev po stanju konec leta 2001. V letu 2002 
so porabile po prvotnem programu 185 milijonov tolarjev in po spremenjenem 
programu 630 milijonov tolarjev. 4 pravne osebe so sredstva dokončno porabile v 
letu 2002, revaloriziran znesek neporabljenih sredstev dolgoročnih rezervacij pri 
ostalih 12 pravnih osebah pa je ob koncu leta znašal še 1.830 milijonov tolarjev. 

5. Revizija porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo za 
leto 2003 

V letu 2004 je agencija za revidiranje opravila revizijo porabe sredstev dolgoročnih 
rezervacij za ekološko sanacijo za leto 2003 pri 8 pravnih osebah in ugotovila, da 
imajo te pravne osebe še za 855 milijonov tolarjev neporabljenih revaloriziranih 
sredstev po stanju konec leta 2002. V letu 2003 so porabile po prvotnem programu 
66 milijonov tolarjev in po spremenjenem programu 391 milijonov tolarjev. 5 pravnih 
oseb je sredstva dokončno porabilo v letu 2003, revaloriziran znesek neporabljenih 
sredstev dolgoročnih rezervacij pri ostalih 3 pravnih osebah pa je ob koncu leta 
znašal še 433 milijonov tolarjev. 

6. Revizija po zakonu o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v 
lasti Slovenske razvojne družbe 

Na zahtevo delničarja, katerega lastniški delež presega desetino kapitala družbe, je 
agencija za revidiranje v letu 2004 izvedla 1 revizijo, pri kateri pa ni ugotovila 
dodatnega premoženja, ki bi moralo biti vključeno v privatizacijo. 

7. Preverjanje zakonitosti in pravilnosti finančno-materialnega poslovanja 
društev, ki razpolagajo z družbeno lastnino 

V letu 2004 je agencija za revidiranje dokončala vseh 7 postopkov preverjanja 
zakonitosti in pravilnosti finančno-materialnega poslovanja lovskih in ribiških društev 
ter Zveze društev AMZS, ki jih je uvedla v letu 2003. Postopke je uvedla na podlagi 
pooblastila iz 36.člena zakona o društvih, ki določa, da je agencija za revidiranje 
pooblaščena za preverjanje zakonitosti in pravilnosti finančno-materialnega 
poslovanja društev, ki razpolagajo z družbeno lastnino, dokler se ta lastninsko ne 
preoblikuje. 
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Izdala je 7 zapisnikov, v katerih je ugotovila nepravilnosti oz. pomanjkljivosti v 
2vezi z izvajanjem predpisov, ki urejajo finančno - materialno poslovanje, zlasti na 
področju internih aktov, popisa in popolnosti izkazovanja sredstev in obveznosti do 
virov sredstev ter usklajenosti z zemljiškoknjižnimi vpisi, pri računovodskem 

obravnavanju nabavne vrednosti osnovnih sredstev, pri gospodarjenju z odpisanimi 
in izločenimi sredstvi ter pri obračunavanju in izterjevanju pogodbenih in zamudnih 
obresti. Društva so del nepravilnosti odpravila že v času preverjanja oz. so pred 
izdajo zapisnikov pristopila k odpravljanju nepravilnosti in izvrševanju 
Priporočil. 

Agencija za revidiranje je tudi ugotovila, da je v temeljnih aktih večine društev 
določeno, da so pravne osebe zasebnega prava ter da je na podlagi zakona o 
lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini v zemljiški knjigi že vpisana lastninska 
pravica, ne glede na določbe o družbenem statusu teh društev v sistemskih zakonih 
(novi zakon o divjadi in lovstvu z določbami o lastninjenju družbenega premoženja 
nekaterih upravljavcev gojitvenih lovišč je bil uveljavljen v času zaključevanja 
pregledov pri lovskih društvih). V zakonodajnem postopku je novi zakon o društvih, ki 
vsa društva obravnava kot civilno pravne osebe v zasebni lasti. Po izdaji zapisnikov 
je agencija za revidiranje s sklepi ustavila postopke preverjanja zakonitosti in 

pravilnosti finančno-materialnega poslovanja društev. 

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

1- Višina in vrsta oškodovanja družbenega kapitala 

Revizijski organ (Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije, Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet, agencija za revidiranje) je v obdobju od 
junija 1993 do 31.7.2004 zaključil 1.106 postopkov revizije lastninskega 
Preoblikovanja podjetij. V 77 primerih je bil postopek zaključen z izdajo sklepa o 
ustavitvi postopka, v 1.029 primerih pa je bil postopek vsebinsko zaključen z 
izdajo revizijskega poročila, zoper katerega stranka ni podala pripomb oziroma je 
rok za pripombe potekel ali z izdajo dopolnilnega revizijskega poročila oziroma 
odločbe. 

Na podlagi meril iz 48.a člena ZLPP je bilo pri 658 pravnih osebah (60 % vseh 
revidiranih pravnih oseb) ugotovljenih za 86.174 milijonov tolarjev oškodovanj 
družbenegakapitala. 

Agencija za revidiranje je zadnjo revizijo lastninskega preoblikovanja za obdobje od 
1.1.1990 do 1992 opravila v letu 2001, še vedno pa tečejo pravde na podlagi 
revizijskih odločb, izdanih v teh postopkih. 

V nadaljevanju je grafični prikaz deležev zaključenih revizijskih postopkov glede na 
način dokončanja (ustavitev postopka s sklepom, začasno revizijsko poročilo, končno 
revizijsko poročilo), pri čemer je delež končnih revizijskih poročil ločen glede na to, ali 
je bilo ugotovljeno oškodovanje po 48.a členu ZLPP ali ne. 
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Slika 1: 

1.106 ZAKLJUČENIH REVIZIJSKIH POSTOPKOV 

Končna revizijska 
poro6la 

ugotovljeno oškodovanje 
po 48. a členu ZLPP 

59,5% 

Oškodovanje družbene lastnine, ugotovljeno v postopkih revizije lastninskega 
preoblikovanja za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992 po stanju na dan 31.7.2004, je 
izkazano po vrstah pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a člena ZLPP v tabeli in 
grafičnem prikazu: 

Tabela 3: Oškodovanje družbene lastnine, ugotovljeno v postopkih revizije lastninskega 
preoblikovanja za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992 po stanju na dan 31.7.2004 

7. Neutemeljen odpis terjatev 
- od tega terjatev do I i tujine 

20.937 
5.650 

6. Neodplačan prenos kapitala izven sestavljenih oblik 7.453 
9. Najemanje posojil ali izplačila obresti na obveznice po previsoki 
obrestni meri 
10. Druga oškodovanja po 48.a členu 

- od tega nepravilna razporeditev revalorizacijskih rezerv 
39.172 
11.259 

'Podatki so izraženi po vrednostih konec leta 1992 

Končna revizijska 
poročila 

ni oškodovanja po 48. a 
členu ZLPP 

32,0% 

Začasna reviajska 
poročila 

1,6% 

2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrestni meri 
3. Prenizke najemnine   
4. Nepravilna delitev dobička  
5. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička 
6. Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje pavšalnih 
stroškov   

Sklep o ustavitvi 
revizijskega postopka 

6,9% 

1.051 
4.727 
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Slika 2: 

OŠKODOVANJE PO 48.a ČLENU ZLPP 
PREGLED PO VRSTI OŠKODOVANJ 

Druga oškodovanja po 48.a 
členu 
45.9% 

Nedokumentirano 
izplačevanje stroškov Neutemeljen odpis terjatev 

5,5% 24-3% 

Nezakonita obrestna mera 
3,0% 

delitev dobička 
11,5% 

Izdaja prednostnih delrN?0^1343" Prenos kaPi,ala 

1,2% 8'6% 

2. Odprava oškodovanj 

V 524 primerih so revidirane pravne osebe (v celoti ali delno) prostovoljno 

odpravile oškodovanje v višini 52.215 milijonov tolarjev ali 60 % vseh 
oškodovanj na podlagi revizijskih poročil. 

Revidiranim pravnim osebam, ki revizijskemu organu niso predložile dokazov o 
prostovoljni uskladitvi na podlagi revizijskega poročila, je revizijski organ izdal 206 
odločb v skupnem znesku 34.156 milijonov tolarjev. Skupni znesek odločb vključuje 
ukrepe za odpravo oškodovanja družbene lastnine v znesku 33.959 milijonov 
tolarjev ali 40 % vseh oškodovanj, razlika v znesku 197 milijonov tolarjev pa 
predstavlja naložene druge knjigovodske popravke. Z odločbami so bili revidiranim 
pravnim osebam naloženi posamični ukrepi iz 48.c člena ZLPP zaradi uskladitve. 

Agencija za revidiranje v postopkih revizije po 1.1.1993 ugotavlja tudi 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, pri katerih so bile vzpostavljene terjatve 
na podlagi revizijskega poročila oziroma odločbe, po ZLPP teh terjatev ne smejo 
odpisati pred vpisom izvedenega lastninskega preoblikovanja v sodni register, kot 
dobri gospodarji pa bi morale skrbeti tudi za njihovo izterjavo. 

Ravnanje pravnih oseb s terjatvami je prikazano na vzorcu 143 pravnih oseb, 
katerih terjatve, vzpostavljene na podlagi revizijskega poročila oziroma odločbe 
znašajo 14.335 milijonov tolarjev. Navedene pravne osebe so terjatve tudi izkazale v 
Poslovnih knjigah. Do vpisa lastninskega preoblikovanja v sodni register je bilo 
ravnanje teh pravnih oseb s terjatvami sledeče: 

• 17,1 % terjatev (2.452 milijonov tolarjev) so izterjale; 
• za 4,5 % terjatev (642 milijonov tolarjev) so vložile tožbe, ki še niso pravnomočno 
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rešene; 
• za 24,8% terjatev (3.551 milijonov tolarjev) so oblikovale popravke vrednosti; 
• 25,3 % terjatev so izločile iz knjigovodske evidence, in sicer: 

- 1,1 % terjatev (160 milijonov tolarjev) zaradi utemeljenih razlogov kot so npr. 
izgubljena tožba, zaključen stečajni postopek dolžnika in 

- 24,2 % terjatev (3.462 milijonov tolarjev) pa brez obrazložitve oziroma brez 
utemeljenih razlogov; 

• 28,4 % terjatev (4.067 milijonov tolarjev) do datuma vpisa lastninskega 
preoblikovanja v sodni register še izkazujejo v poslovnih knjigah in s tem 
spoštujejo določbo ZLPP. Vendar pa pravne osebe niso nič storile za njihovo 
izterjavo, zato agencija za revidiranje predvideva, da jih po vpisu zaradi zastaranja 
v pretežni meri izločijo iz knjigovodskih evidenc. 

3. Vložene tožbe zoper revizijske odločbe 

Do 31.7.2003 so revidirane pravne osebe ter tretje pravne in fizične osebe na 
sodišču vložile 85 tožb zoper odločbe izdane v postopku revizije lastninskega 
preoblikovanja podjetij. Tožeče pravne osebe izpodbijajo 21.690 milijonov 
tolarjev ugotovljenih oškodovanj družbene lastnine. Toženi zneski predstavljajo 
kar 64 % vseh oškodovanj po revizijskih odločbah. 

Sodni postopek je pravnomočno končan v 78 'zadevah, in sicer: 

• 29 zadev je končanih zaradi umika tožbe tožeče pravne osebe; 
• 16 zadev je končanih zaradi tega, ker tožeča pravna oseba ni vložila 

pritožbe zoper zavrnilno prvostopno sodbo oziroma zoper sklep o zavržbi; 
• 13 zadev je končanih, ker tožeča stranka ni vložila revizije zoper zavrnilno 

drugostopno odločbo; 
• 19 zadev je končanih v postopku revizije na Vrhovnem sodišču Republike 

Slovenije; 
• v 1 zadevi je vložena revizija pred Vrhovnim sodiščem. 

V postopkih, ki so pravnomočno končani, je sodišče potrdilo za 13.331 milijonov 
tolarjev oškodovanj družbenega kapitala (93 %), za pravne posle in dejanja v 
znesku 1.036 milijonov tolarjev (7 %) pa je sodišče ugotovilo, da ne pomenijo 
oškodovanja družbene lastnine. 

V 7 zadevah v skupnem znesku 7.323 milijonov tolarjev pristojna sodišča še niso 
pravnomočno odločila o toženih odločbah revizijskega organa. V 1 pravdi zoper 
revizijsko odločbo v toženem znesku 5 milijonov tolarjev je agencija za revidiranje v 
letu 2004 vložila revizijo zoper sodbo Višjega sodišča, ki je ugodilo pritožbi tožeče 
stranke. Poleg tega je v letu 2004 agencija za revidiranje na pobudo tožeče stranke 
ugotovila, da je bila pri izvedeni privatizaciji po vsebini izvršena tožena revizijska 
odločba v znesku 2.226 milijonov tolarjev. Zato je tožeča stranka umaknila pritožbo 

' zajeti nista tudi zadevi, kjer je stranka že umaknila pravno sredstvo na sodišču in 
kjer se je druga povezana stranka zavezala, da bo umaknila tožbo 
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zoper prvostopno sodbo, ki je potrdila revizijsko odločbo, povezana tožeča stranka 
Pa se je zavezala za umik tožbe. 

4. Ovadbe za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter predlogi za uvedbo 

Postopka o prekršku 

Do 31.7.2004 so vsi dosedanji revizijski organi v postopkih revizije lastninskega 

Preoblikovanja podjetij skupaj vložili: 

• 235 ovadb za kazniva dejanja zaradi utemeljenega suma storitve 541 kaznivih 
dejanj, ki jih je storilo 424 fizičnih oseb; 

• 332 ovadb za gospodarski prestopek zaradi utemeljenega suma storitve 842 
dejanj gospodarskega prestopka zoper 331 odgovornih pravnih oseb in 537 
odgovornih oseb; 

• 26 predlogov za uvedbo postopka o prekršku zoper 26 odgovornih pravnih oseb 
in 35 odgovornih oseb. 

Problematika revidiranja lastninskega preoblikovanja ter presoja upravičenosti in 
učinkovitosti revizije lastninskega preoblikovanja je posebej obravnavana v poročilu 
agencije za revidiranje z naslovom »Analiza revizijskih postopkov in ocena 
njihovih rezultatov«, ki je v celoti dostopno na internetni strani agencije za 
revidiranje. Analizo je obravnaval Pododbor za lastninsko preoblikovanje in 
privatizacijo Odbora za gospodarstvo Državnega zbora dne 15.11.2002 in jo ocenil 
2a ustrezno. 

Iv- ZBIRNO POROČILO O ZMANJŠANJU DRUŽBENEGA KAPITALA 
OZIROMA PREMOŽENJA PODJETIJ, UGOTOVLJENEM V POSTOPKIH 
REVIZIJE ZA OBDOBJE OD 1.1.1993 DO VPISA LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA V SODNI REGISTER 

Višina in vrsta zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja 

Agencija za revidiranje je do 31.7.2004 uvedla 246 postopkov in vse tudi zaključila 
(preglednica 5.1. v prilogi). 

pravne osebe so se le v manjšem številu primerov (17) uprle uvedbi postopka po 
1-1.1993 in v 9 primerih sprožile upravni spor. Izpodbijajo zlasti dejstva, s katerimi 
a9encija za revidiranje utemeljuje sum in obdobje revidiranja. Na podlagi sodnih 
odločitev v toženih primerih je agencija za revidiranje dovolila pritožbo zoper sklep o 
začetku postopka. Še vedno teče 5 sporov o pomenu in izkazovanju »utemeljenega 
suma« pri uvedbi revizije oz. o obdobju revidiranja za pravne osebe, ki so v lasti 
Slovenske razvojne družbe, v preostalih primerih pa je bil tožbeni zahtevek tožečih 
Pravnih oseb zavrnjen. 
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Od 246 zaključenih postopkov je v 163 postopkih oz. v 67 % postopkov agencija za 
revidiranje ugotovila zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja podjetja 
večje vrednosti zaradi pravnih poslov in drugih pravnih dejanj, navedenih v 48.a in 
48. členu ZLPP v skupnem znesku 18.178 milijonov tolarjev. 

Poleg tega je agencija za revidiranje v postopku pri 1 pravni osebi 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 tožbo Družbenega 
pravobranilca Republike Slovenije. Nadaljevana oškodovanja znašajo 424 
milijonov tolarjev in izvirajo iz prenosa družbenega kapitala ter posledično 
nepravilne delitve dobička ter iz prenosa poslovnih funkcij. Agencija za revidiranje 
znesek nadaljevanih oškodovanj prikazuje posebej in ga vključi v zbirno poročilo po 
pravnomočni sodni odločitvi. 

Naslednja preglednica prikazuje 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: 

Tabela 4 : Zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja iz 48.a in 48. člena ZLPP, 
ugotovljeno v postopkih revizije po 1.1.1993, po stanju na dan 31.07.2004   

i 
M 

M »RUZSPNEGA KAP,TAI A 07 PREMOŽENJA IZ 
člena ZLPP 

mm 
V.VviA . 
miol'ŠITf 

Deleži 

ili l MjS ra vn i ^ p<ošt i n f p ra v rS i Kgid ej a nj iz 48.'a čl.:Zl:PP-(bd'1 do 10) '*• i 'v8':820 ■ .-43;5 
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 4,1 
4. Nepravilna delitev dobička 1.197 6,6 
5. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička 0 - 
6. Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje 

pavšalnih stroškov 
149 0,8 

7. Neutemeljen odpis terjatev 4.203 23,1 
8. Neodplačan prenos kapitala izven sestavljenih oblik 289 1,6 
9. Najemanje posojil ali izplačila obresti na obveznice 

po previsoki obrestni meri 
8 0 

10. Druga oškodovanja po 48.a členu 2.238 12,3 
IK's Iz pravnih'poslov in pravnih dejanj iz 48. člena. ZLPP(od 1 do. 10) •- v-9.'358 mmmts 

1. Zmanjšanje premoženja podjetja 1.700 9,4 
2. Nakup podjetja s krediti brez revalorizacije 0 - 
3. By pass podjetja 2.343 12,9 

  4. Prodaja "podjetja 0 - 
5. Sklenitev škodljivih poqodb 5.169 28,4 
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 druqa ravnanja 146 0,8 
10. Nad tretjinsko oškodovanje 0 - 

Ml 
wmm, 
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Slika 3- 

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

Neustrezna uprav Ijalska in 
Zmanjšanje premoženja druga ravnanja 

Prenizke najemnine podjetja o 8% 
4,1% 9.4°4 

By pass podjetja 
12,9% 

Nepravilna delitev dobička 
6.6% 

Neutemeljen odpis terjatev 
23.1% 

Nedokumentirano 
izplačevanje stroškov 

0.8% 

Druga oškodovanja po 
48. a členu 

12.3% 
Neodplačan prenos 

kapitala 
1.6% 

Sklenitev škodljivih 
pogodb 
28.4% 

Med posameznimi vrstami zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja po 
in 48.a členu ZLPP je največ zmanjšanj ugotovljenih zaradi sklenitve škodljivih 

Pogodb (28 %) in neutemeljenih odpisov terjatev (23 %), sledijo pa prenosi poslovnih 
funkcij na družbe, ki so v delni ali popolni lasti zaposlenih pri družbeni pravni osebi 
(13 %), druga oškodovanja po 48.a členu (12 %), in zmanjšanja premoženja podjetij 
(9 %). 

2- Ovadbe za kazniva dejanja in gospodarske prestopke ter predlogi za uvedbo 

Postopka o prekršku 

D° 31.7. 2004 je agencija za revidiranje v postopkih revizije po 1.1.1993 vložila: 

• 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; 

• 1 predlog za uvedbo postopka o prekršku zoper 1 odgovorno pravno osebo in 1 
odgovorno osebo. 

^ed ovadenimi kaznivimi dejanji se jih polovica nanaša na nevestno gospodarjenje 
Pri upravljanju družbenih sredstev in na zlorabo položaja ali pravic pri opravljanju 
9ospodarske dejavnosti. V zvezi z nevestnim gospodarjenjem gre za primere, ko je 
°dgovorna oseba revidirane pravne osebe očitno zanemarjala svoje dolžnosti pri 
uPravljanju z družbenim premoženjem ali pri vodenju ali nadzorstvu proizvajalnega 
a'i kakšnega drugega gospodarskega delovnega procesa, čeprav je predvidevala ali 
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bi morala predvidevati, da bo zaradi tega pri pravni osebi nastala škoda. Pri zlorabi 
položaja in pravic gre zlasti za primere, ko je odgovorna oseba revidirane pravne 
osebe pri opravljanju gospodarske dejavnosti z namenom, da bi sebi ali komu 
drugemu pridobila premoženjsko korist, izrabila svoj položaj ali prestopila meje svojih 
pravic ali ne opravila svoje dolžnosti. Pri vlaganju ovadb za utemeljene sume storitve 
kaznivih dejanj so bile ovadene odgovorne osebe direktorji pravnih oseb, pri 
gospodarskih prestopkih so bile poleg glavnih direktorjev tudi področni direktorji npr. 
finančni direktor, pri prekrških pa odgovorne osebe za računovodstvo. 

V skladu z dogovorom z Državnim tožilstvom Republike Slovenije je agencija za 
revidiranje ovadbe za kazniva dejanja naslavljala na organe Ministrstva za notranje 
zadeve, o vloženih ovadbah pa obveščala tudi Državno tožilstvo Republike Slovenije. 
S tem je želela prispevati k pospešitvi postopkov. 

3. Učinki revizijskih postopkov po 1.1.1993 

Agencija za revidiranje si je ves čas svojega delovanja prizadevala, da bi bile 
ugotovitve revizijskih postopkov v korist javnega interesa kot dodatno premoženje za 
pokrivanje privatizacijskega primanjkljaja, kot dodatno premoženje, delnice in deleži 
za SRD - v likvidaciji in institucionalne lastnike, pa tudi v korist revidiranih družb in 
drugih njihovih lastnikov. 

Medtem ko so imeli ukrepi revizijskega organa, naloženi v revizijskem poročilu 
oziroma odločbi v postopku revizij za obdobje od 1.1.1990 do 31.12.1992, prisilni 
značaj, pa agencija za revidiranje v postopkih revizij za obdobje po 1.1.1993 ni imela 
prisilnih sredstev za odpravo ugotovljenih zmanjšanj. Možnost vložitve tožbe, s 
katero po splošnih pravilih obligacijskega prava izpodbijajo pravna dejanja, ki so 
povzročila zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja podjetja in 
zahtevajo povrnitev škode oziroma vrnitev koristi, imajo lastniki revidirane pravne 
osebe, tožbe pa vlaga tudi Družbeni pravobranilec Republike Slovenije zaradi 
nepravilnosti iz 48.člena ZLPP. Rok za vložitev tožbe je deset let. 

Agencija za revidiranje je večkrat seznanila lastnike pravnih oseb, še zlasti 
institucionalne lastnike, s pravicami in možnostmi za uveljavljanje odprave 
oškodovanj. Povratne informacije lastnikov o uveljavljanju zahtevkov na podlagi 
podatkov iz revizijskih poročil in o učinkih uveljavljanja je pridobila tudi iz ankete, ki jo 
je izvedla v letu 2002 in na katero se je odzvalo 76 pravnih oseb ter vsi 
institucionalni lastniki. Slovenska razvojna družba - v likvidaciji je navedla, da 
informacije iz poročil agencije za revidiranje redno uporablja in so zelo koristne z 
upravljalskega vidika, Kapitalska družba pa uporablja informacije iz revizijskih 
poročil kot pomembno vodilo pri vrednotenju naložb in pri investicijskih 
odločitvah. 

Agencija za revidiranje je spremljala tiste učinke odpravljanja zmanjšanj družbenega 
kapitala oziroma premoženja podjetij, ki imajo naravo prostovoljnih ravnanj 
revidiranih pravnih oseb ali vloženih tožb njihovih lastnikov. Učinki se kažejo v dveh 
temeljnih oblikah kot: 
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• knjigovodsko evidentiranje ali civilne tožbe 
- v primerih, ko ugotovljeno zmanjšanje premoženja ni pomenilo tudi odliva 

sredstev knjigovodski popravki zagotovijo pravilno stanje sredstev in 
obveznosti do virov sredstev 

- oškodovane družbe so vložile tožbe ali uvedle arbitražo, s tožbami izpodbijajo 
škodljiva dejanja tudi institucionalni lastniki, stečajni upravitelji in Družbeni 
pravobranilec Republike Slovenije 

* denarna nadomestila 
- s sodnimi in izvensodnimi poravnavami, ki jih je sklenil Družbeni pravobranilec 

Republike Slovenije ali na podlagi zahtevkov revidiranih družb so oškodovane 
družbe prejele denarno nadomestilo ali odtujeno premoženje od okoriščenih 
družb 

- izvršena so bila tudi nakazila protivrednosti neolastninjenega premoženja in 
premajhnih učinkov za družbeni kapital na Slovensko razvojno družbo 

po podatkih, s katerimi razpolaga agencija za revidiranje znašajo ocenjeni učinki 
Prostovoljnih ravnanj 7.641 milijonov izvršenih knjiženj in vloženih civilnih tožb in 
1-492 milijonov tolarjev denarnih nadomestil. O tožbah, ki jih je na podlagi 
revizijskih poročil agencije za revidiranje vložil Družbeni pravobranilec Republike 
Slovenije, pa le-ta poroča v svojih polletnih pregledih aktivnosti. 

Poročilo pripravila: 

Roža Žust, l.r. 

Alenka KOVAČ ARH, l.r. 

po pooblastilu ZUARLPP 
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SPREMEMBE in dopolnitve 

PRAVIL fundacije za financiranje 

■nvalidskih in humanitarnih organizacij 

V REPUBLIKI SLOVENIJI 

" EPA 1336 - III 

in 

SPREMEMBE in dopolnitve pravilnika 

0 MERILIH IN POGOJIH ZA UPORABO 

SREDSTEV fundacije za financiranje 

nvalidskih in humanitarnih organizacij 

v REPUBLIKI SLOVENIJI 

'epa 1455 - m 

£?^Cija za financiranje 
ORG4k H IN HUMANITARNIH AN,2ACIJ V REPUBLIKI SLOVENIJI 

Da,)']"
ka: 100/9-DZ-4/2004 

atU,n: '15.7.2004 

®Premem',e dopolnitve Pravil Fundacije za 
°'ranie invalidskih in humanitarnih organizacij v 

Prav-i ' Sloveniji ter Spremembe in dopolnitve 
^Urid 8 0 mer""1 'n pogojih za uporabo sredstev 
or9an

aCii®.za f'nanc'ran|e invalidskih In humanitarnih ■zaci] v Republiki Sloveniji - celovita besedila 

dne 7°7
claino Pravna služba državnega zbora je v mnenju z 

spr6rJ1 
004 (EPA 1336-111) izrazila nekatere pripombe k 

invaiijj0^3"1 in dopolnitvam Pravil Fundacije za financiranje 
k spr6 'n humani,amitl organizacij v Republiki Sloveniji ter 
*a (jD rnem'3am in dopolnitvam Pravilnika o merilih in pogojih 
huma°rabo sr0dstev Fundacije za financiranje invalidskih in n"arnih organizacij v Republiki Sloveniji. Oba akta je 

sprejel svet FIHO na seji dne 18.5.2004 in ju posredoval v 
soglasje državnemu zboru. 

Svet FIHO je na podlagi mnenja zakonodajno-pravne službe 
na korespondenčni seji dne 8.7.2004 sprejel ustrezne 
korekture in dodatne spremembe prvotnega besedila obeh 
aktov, s katerimi je v celoti upošteval izražene pripombe 
zakonodajno - pravne službe. 

Sprejete popravke in izpopolnitve je svet FIHO pisno 
posredoval državnemu zboru dne 8.7.2004. 

K že poslanemu gradivu dodatno pošilja še celoviti besedili 
obeh aktov, v katerih so zaradi preglednosti in poenostavitve 
nadaljnjega postopka združene spremembe in dopolnitve, ki 
jih je svet FIHO sprejel na sejah 18.5.2004 in 8.7.2004 - z 
ustreznimi dodatnimi obrazložitvami. 

Direktor FIHO 
Cveto Uršič, l.r. 
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Na podlagi 16.člena odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 9/98) je svet 

fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki 

Sloveniji na sejah dne 18.5.2004 in 8.7.2004 sprejel 

Spremembe in dopolnitve 
Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev Fundacije za 

financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 

1. člen 

V 5. členu pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev fundacije za 

financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št.92/1998) se v uvodnem besedilu 5. člena črta beseda 

»praviloma«; v besedilu druge alinee se število 75% nadomesti s številom 65%, 

število 25% pa se nadomesti s številom 35%. 

Besedilo tretje alinee se spremeni tako, da se glasi: »Znesek sredstev za 

humanitarne organizacije se med splošne dobrodelne organizacije, organizacije 

za kronične bolnike in organizacije za samopomoč razdeli v razmeiju, ki ga 

vsako leto določi svet na predlog komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov 

za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam« 

2. člen 

V 6. členu se v drugem odstavku med besedama »se« in »nakazujejo« vstavi 

beseda »praviloma«. 

V tretjem odstavku se med besedama »se« in »posameznim« vstavi beseda 

»lahko«. 

3. člen 

V 7. členu se doda nov, četrti odstavek, z naslednjim besedilom: 

»Merila iz drugega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo neposredno pri 

zmanjšanju ali povečanju načrtovanih sredstev do 15 % ter kot podlaga za 
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rebalans po prvem odstavku. Za razdelitev sredstev po rebalansu letnega 

finančnega načrta ni potreben nov javni razpis.« 

4. člen 

Besedilo 8.člena se spremeni takq da se v celoti glasi: 

»Iz sredstev FIHO se financirajo oziroma sofinancirajo tiste organizacije, ki so 

^ podlagi zakona pridobile status invalidske ali humanitarne organizacije. 

Organizacije iz prejšnjega odstavka morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

da so vpisane v register invalidskih organizacij po zakonu o invalidskih 

°rganizacijah ali v razvid humanitarnih organizacij po zakonu o humanitarnih 

organizacijah, 

da izvajajo najmanj en posebni socialni program ah program nacionalnega 

Pomena za funkcionalno, socialno ali zdravstveno ogrožene posameznike s 

celotnega območja države, 

" da se iste dejavnosti v celoti ne izvajajo v okviru javne službe, 

* da imajo v skladu s 14. členom tega pravilnika izdelan finančno ovrednoten 
letni delovni program za naslednje koledarsko leto, iz katerega so razvidni 

delovanje (poslovanje in posebne aktivnosti), programi in storitve in naložbe v 

osnovna sredstva organizacije ter njihovo vzdrževanje, 

da so pravočasno posredovale poročila o izvedbi programov, če so prejela 

sredstva za preteklo koledarsko obdobje, 

- da izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij 
ter programov in storitev humanitarnih organizacij ni pogojeno s članstvom v 

mvalidskih in humanitarnih organizacijah.« 

5. člen 

Naslov »III. Načela za financiranje« se nadomesti z naslovom »Merila za 

dodelitev sredstev«; naslov IV. poglavja se črta. 
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6. člen 

Besedilo 9.člena se spremeni in dopolni tako, da se glasi: 

»Pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih 

in humanitarnih organizacij se upoštevajo naslednja merila: 

a.) skupna splošna merila: racionalnost, smotrnost, učinkovitost, 

ekonomičnost ter vzajemnost in solidarnost; 

b.) skupna merila, ki se upoštevajo za posebne socialne programe 

invalidskih organizacij ter programe in storitve humanitarnih organizacij: 

1. programsko pokrivanje območja Republike Slovenije 

2. programsko pokrivanje potreb ciljne populacije 

3. dosežena raven socialne varnosti uporabnikov storitev s strani države, 

lokalne skupnosti in zavarovalnic 
4. pokritost ciljne skupine s programi drugih humanitarnih ali invalidskih 

organizacij 

5. upoštevanje nacionalnih programov pri predlaganih projektih 

c.) poleg skupnih meril se za posebne socialne programe invalidskih 

organizacij upoštevajo še naslednja merila: 

1. stopnja uveljavitve človekovih pravic invalidov 
2. pomembnost posameznega posebnega socialnega programa za 

uresničevanje nalog iz 2., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 10. člena 

zakona o invalidskih organizacijah 

3. število uporabnikov posebnega socialnega programa in stopnja njihove 

invalidnosti 
4. število in obseg aktivnosti v posameznem posebnem socialnem programu 

5. izvajalci (posebna znanja, veščine, kdo je izvajalec) 

6. socialni položaj uporabnika in potreba po njegovi psihosocialni 

rehabilitaciji 

7. dodatni posebni stroški (razvoj, oprema, osebna pomoč, osveščanje, ipd.), 

temelječi na invalidnosti uporabnikov 

8. druženje s sebi enakimi zaradi uveljavljanja skupnih interesov, ki 

temeljijo na isti vrsti invalidnosti. 

d.) poleg skupnih meril se za programe in storitve humanitarnih organizacij 

upoštevajo še naslednja merila: 

1. vsebinska vključenost v uresničevanje namenov in ciljev, določenih v 

7.členu zakona o humanitarnih organizacij 

2. prepoznavno izvajanje socialnega programa skozi daljše časovno obdobje 

glede na poslanstvo organizacije 
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3. vključevanje prostovoljcev pri izvajanju projektov/programov 

4. prisotnost drugih sofinanceijev- proračunska sredstva, državni in lokalni 

razpisi, mednarodni razpisi, donacije in lastni viri 
5. programsko povezovanje z drugimi nevladnimi organizacijami 

6. inovativnost predlaganega novega projekta/programa. 

e.) za delovanje invalidskih in humanitarnih organizacij se upoštevajo 

naslednja merila: 

1. organizacijska struktura in kakovost delovanja organizacije oz. zveze 
2. število članstva in/ali uporabnikov 

3. kakovost prijave 
4. kakovost letnega poročila 

5. mednarodno vključevanje 

6. ocena nadzora organizacije s strani FIHO 

7. urejenost obveščanja članstva in javnosti 

f.) za naložbe v osnovna sredstva ter njihovo vzdrževanje v invalidkih in 

humanitarnih organizacijah se upoštevajo naslednja merila: 
1. prostorski pogoji za opravljanje dejavnosti: posebni socialni programi, 

programi in storitve, delovanje 
2. opremljenost prostorov in drugih objektov za delovanje organizacije 

3. izkazana dejanska utemeljenost predlogov za naložbe v osnovna 

sredstva ter njihovo vzdrževanje 
4. dejanski vpliv naložbe na omogočanje in uspešnost izvajanja 

dejavnosti organizacije 
5. delež zagotovljenih lastnih in drugih virov za predvidene naložbe 

7. člen 

Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Za neposredno in enotno uporabo posameznih meril iz 9. člena sprejme svet 

navodilo, s katerim razčleni in natančneje opredeli posamezne elemente teh 
meril«. 

S.člen 

Naslov »V. Prednosti pri izbiri programov« se spremeni tako, da glasi: 
>>IV. Prednosti pri izbiri financiranja dejavnosti«. 

9. člen 

besedilo 11.člena se spremeni tako, da glasi: 
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»Pri posebnih socialnih programih invalidskih organizacij ter programih in 

storitvah humanitarnih organizacij se prednostno upošteva: 

- nujnost programa za kompenzacijo invalidnosti oziroma če bi se z ukinitvijo 

programov in storitev bistveno poslabšala socialna varnost uporabnikov ali 

otežilo reševanje ogroženih ljudi in življenj, 

- uspešno izvajanje programov v daljšem čas>vnem obdobju. 

Pri delovanju se prednostno upoštevajo sredstva za zagotavljaje organizacijske 

strukture ali infrastrukture, kije potrebna za izvajanje dejavnosti organizacije. 

Pri naložbah se prednostno upošteva: 

- investicijsko vzdrževanje, 

- oprema za izvajanje posebnih socialnih programov invalidskih organizacij ter 

programov in storitev humanitarnih organizacij, 

- naložbe za zagotavljanje osnovnih prostorskih pogojev za opravljanje 

dejavnosti.« 

10. člen 

V 18. členu se v prvem odstavku besedilo v oklepaju »organizacije za 

samopomoč in dobrodelne organizacije« nadomesti z besedilom »splošne 

dobrodelne organizacije, organizacije za kronične bolnike in organizacije za 

samopomoč«. 

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

»Pristojna komisija lahko posamezne organizacije ali njihove skupine pred 

pripravo predloga za razdelitev sredstev povabi na razgovor ali pa to glede na 

naravo odprtih vprašanj naloži direktorju«. 

Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

11.člen 

V 26.členu se dodata nova drugi in tretji odstavek z besedilom: 
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»Pri opravljanju nadzora, ki ga izvaja ali naroči FIHO, so organizacije dolžne 

nadzornim organom omogočiti vpogled v celotno dokumentacijo o izvajanju 

Programov in storitev ter razpolaganju s sredstvi, ki jih je organizacijam dodelila 
ta fundacija, ter dati vse potrebne podatke in pojasnila v zvezi z uporabo teh 

sredstev. 

Če organizacija onemogoči izvedbo nadzora ali nadzornikom ne omogoči 

pogleda v dokumentacijo, se ji ukine izplačevanje odobrenih sredstev za tekoče 
leto; že dodeljena sredstva pa je dolžna razporediti za namene, za katere so ji 

bila dodeljena in o njihovi porabi poročati v letnem poročilu po 23.členu tega 

pravilnika.« 

dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 

12.člen 

V besedilu 27.člena se beseda »pretekli« nadomesti z besedo »tekoči«. 

Prehodne in končne določbe 

13.člen 

Svet sprejme navodilo za uporabo meril (iz 10. člena) najkasneje v šestih 

mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev. 

14.člen 

Te spremembe in dopolnitve pravilnika so sprejete, ko da k njim soglasje 

Državni zbor Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 

dodatna obrazložitev: 

Potem, ko je k aktu o spremembah in dopolnitvah pravilnika z dne 18.5.2004 

Podala svoje pisno mnenje služba za zakonodajo in pravne zadeve državnega 
zbora je svet fundacije na korespondenčni seji 5.7.2004 sprejel še nekatere 

^boljšave prvotnega besedila, s katerimi je v celoti sledil pripombam omenjene 
službe. 
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V primerjavi s prvotnim besedilom so novosti nasledhje: 

• V drugem odstavku 1. člena in v 7.členu se besedilo »svet fundacije« 

nadomesti z besedo »svet«. 

• V drugem odstavku 4. člena se: 

- v četrti alinei besedilo »(poslovanje in posebne aktivnosti)« 

prenese v isti alinei za besedo »delovanje«; 

- v zadnji alinei besedilo »posebnih socialnih programov« dopolni 

tako, da glasi: »posebnih socialnih programov in storitev«. 

V 1. in 7. členu gre za redakcijsko terminološko tehnično uskladitev; v 4. členu 

pa za korekcijo nehotenih pisnih pomot. 

Direktor FIHO 
Mag. Cveto Uršič, l.r. 
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Na podlagi 11. člena zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije (Ur.l.RS 
Št. 44/96) in 13. člena Odloka o ustanovitvi fundacije za financiranje invalidskih in 

humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji - Od FIHO (Ur.l. RS št. 9/98) je svet 
fundacije na sejah dne 18.5.2004 in 8.7.2004 sprejel 

Spremembe in dopolnitve 
Pravil Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v 

Republiki Sloveniji 

1.člen 

V 3.odstavku l.člena Pravil fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih 

organizacij v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št.9/99 in 89/99) se besedilo 
»Trubaijeva 77« nadomesti z besedilom »Stegne 21/c« 

2.člen 

Besedilo 1. in 2. alinee 3. člena se spremeni in dopolni tako, da glasi: 

»- posebne socialne programe in storitve invalidskih organizacij, s katerimi prispevajo 
zlasti k uveljavljanju človekovih pravic invalidov, vključevanju invalidov v družbo in 

njihovemu sodelovanju v vsakdanjem življenju, nediskriminaciji invalidov, njihovemu 
vzpodbujanju za opiranje na lastne moči in sposobnosti ter zagotavljanju 
ekonomskega, socialnega, zdravstvenega in pravnega varstva invalidov, socialne 
Pravičnosti, enakih možnosti in avtonomnosti invalidov kot uporabnikov storitev, 

- programe in storitve humanitarnih organizacij, namenjene zlasti reševanju ogroženih 
ljudi in življenj, lajšanju socialnih in psihosocialnih stisk in težav, izboljšanju 

socialnega položaja, preprečevanju poslabšanja socialnega položaja, krepitvi zdravja, 
preprečevanju poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo ter 
ustvarjanju možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično 
boleznijo.« 

V zadnji alinei 3. člena se črta beseda »podporo«, beseda »delovanju« pa se spremeni 
tako, da se glasi: »delovanje«. 

3.člen 

Besedilo 4.člena se nadomesti z novim besedilom: 
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» Finančna sredstva fundacije se, skladno s pravilnikom o merilih in pogojih za 
uporabo sredstev fundacije, dodeljujejo tistim organizacijam, ki so na podlagi zakona 
pridobile status invalidske ali humanitarne organizacije.« 

4.člen 

V 20.členu se besedilo prve alinee spremeni tako, da se glasi: 

»- da ima univerzitetno izobrazbo,« 

5.51 en 

V 26.členu se besedilo drugega odstavka dopolni tako, da se glasi: 

» Predsednika komisije izvolijo člani komisije izmed sebe z večino glasov vseh članov 
komisije. Če je za predsednika komisije predlaganih več kandidatov, se glasovanje o 
kandidatih opravi na način, določen v zadnjem odstavku 9. člena teh pravil.« 

Doda se nov, tretji odstavek z besedilom: 

» Komisija lahko izmed svojih članov izvoli namestnika predsednika komisije po 
enakem postopku kot velja za predsednika.« 

6.člen 

V 28.členu se besedilo prvega odstavka spremeni tako, da se glasi: 

Fundacija ima nadzorni odbor, sestavljen iz treh članov. Svet jih imenuje izmed 
uveljavljenih strokovnjakov na področju invalidskega, socialnega in zdravstvenega 
varstva na podlagi predlogov Vlade Republike Slovenije, invalidskih organizacij, ki 
delujejo na državni ravni (1. odstavek 25. člena Zakona o invalidskih organizacijah) in 
humanitarnih organizacij.« 

7. člen 

V prvem odstavku 29. člena se doda nov drugi stavek z besedilom: 

»Do sejnine in povračila potnih stroškov so upravičeni tudi člani nadzornega odbora.« 

8.člen 

V 36. členu se v drugi alinei črta besedilo »v višini 2 %«. 

9. člen 

Doda se nov 36. a člen z besedilom: 
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»36.a člen 

Fundacija preko svojih organov in strokovne službe ali pooblaščene strokovne 
0rganizacije zagotavlja nadzor nad porabo namensko dodeljenih sredstev invalidskim 
ln humanitarnim organizacijam za delovanje, za izvajanje programov in storitev ter za 
naložbe, financirane iz sredstev fundacije. 

Nadzor obsega pregled stanja in podatkov o porabi sredstev, ugotavljanje ustreznosti 
lri pravilnosti dela izvajalcev programov in storitev ter kakovosti in obsega 

opravljenega dela. Nadzor vključuje tudi inštruktažno svetovanje ter priporočila za 
odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Organ, ki opravi nadzor, sestavi o tem poročilo 
ln ga dostavi svetu. 

Natančnejšo ureditev izvajanja nadzora ureja pravilnik, ki ga sprejme svet. 

Ce fundacija ugotovi, da obstaja upravičen dvom glede pravilnosti in zakonitosti 

uporabe sredstev fundacije, dodeljenih invalidskim in humanitarnim organizacijam, 
lahko pri pristojnih organih sproži tudi postopek za finančni nadzor.« 

Prehodne in končne določbe 

10.člen 

Imenovanje članov nadzornega odbora po spremenjeni določbi 28.člena pravil opravi 
svet najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev. 

V enakem roku svet sprejme pravilnik za izvajanje nadzora (tretji odstavek 36.a člena) 

11.člen 

Te spremembe in dopolnitve so sprejete, ko da k njim soglasje Državni zbor Republike 

Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Ijodatna obrazložitev: 

Potem, koje k aktu o spremembah in dopolnitvah pravil z dne 18.5.2004 podala svoje 
Pisno mnenje služba za zakonodajo in pravne zadeve državnega zbora je svet fundacije 
na korespondenčni seji 5.7.2004 sprejel še nekatere izboljšave prvotnega besedila, s 
katerimi je v celoti sledil pripombam omenjene službe. 

V primerjavi s prvotnim besedilom so novosti naslednje: 

• V besedilu 1. člena se citirana številka Uradnega lista, navedenega v 
oklepaju »87/99« nadomesti s številko »89/99«. 
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• V 5. členu se besedilo z drugim odstavkom dopolnjenega 26. člena »v tretjem 
odstavku« nadomesti z besedilom »v zadnjem odstavku«. 

• V 6. členu se spremenjeno besedilo 1. odstavka 28. člena dodatno precizira 
tako, da v celoti glasi: 

• »Fundacija ima nadzorni odbor, sestavljen iz treh članov. Svet jih imenuje 
izmed uveljavljenih strokovnjakov na področju invalidskega, socialnega in 
zdravstvenega varstva na podlagi predlogov Vlade Republike Slovenije, 
invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni (1. odstavek 25. člena 
Zakona o invalidskih organizacijah) in humanitarnih organizacij.« 

S korekcijo v besedilu 1. člena se popravlja očitna napaka pri pisanju citata Uradnega 
lista. 

Precizacija v besedilu 5. člena odpravlja formalno dilemo o tem, kako šteti zaporedje 
odstavkov v veljavnem 9. členu Pravil FIHO, ki nomotehnično ni vizuelno ustrezno 
razporedil odstavkov in je kot prvi odstavek uvedel besedilo, ki sicer pomeni naslov 
člena - ni pa tako tehnično izpostavljen. 

Preureditev imenovanja nadzornega odbora je potrebna zaradi zahtev, izraženih v 
nedavnem revizijskem poročilu Računskega sodišča Republike Slovenije, kije zavzelo 
stališče, daje nezdružljivo članstvo v svetu fundacije s članstvom v nadzornem odboru 
fundacije, kot je urejeno v veljavnih pravilih. Ureditev imenovanja članov nadzornega 
odbora na nov način računsko sodišče tudi terja v izrecno določenih popravljalnih 
ukrepih. 

Nova ureditev sestave in imenovanja članov nadzornega odbora naj bi realizirala 
zahteve računskega sodišča in je v tem smislu tudi opredeljena v tozadevnem 
odzivnem poročilu fundacije. 

Ker definicija nacionalne invalidske organizacije po mnenju zakonodajno-pravne 
službe ni povsem razumljiva in tudi postavlja vprašanje ali se morebiti nanaša 
enakoznačno na humanitarne organizacije, smo tozadevno besedilo dodamo 
precizirali tako, da je nedvoumno izraženo. Pojem nacionalne invalidske organizacije 
je nadomeščen s pojmom »invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni«, kar je 
po vsebini enako, vendar izraženo s terminologijo, ki jo uporablja 25. člen Zakona o 
invalidskih organizacijah. Gre za invalidske organizacije, ki delujejo na državni ravni 
in se hkrati povezujejo v nacionalni svet invalidskih organizacij. V tem okviru imajo 
po določbi 26. člena Zakona o invalidskih organizacijah tudi pooblastilo, da oblikujejo 
oziroma predlagajo skupne predstavnike invalidov v organe državnih in drugih javnih 
institucij - kar pa je v bistvu rešitev, ki ustreza vsebini določbe o pripravi predlogov za 
imenovanje v organ fundacije. To pomeni hkrati tudi racionalno organizacijsko rešitev 
za ustrezne postopke. 
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Humanitarne organizacije so skupina, ki niti v sedanji praksi, niti po ureditvi v novem 
zakonu o humanitarnih organizacijah nima analognih opredelitev ravni organizacij, niti 
mstitucij osrednje skupne organizacijske povezave. Zato za to skupino ni predvidenih 
specifičnih in organizacijsko racionalnejših instrumentov ter bo predvidoma opravljala 
Postopke na podoben način, kot se to dogaja pri predlaganju predstavnikov oziroma 
kandidatov v analognih primerih (npr.: predlaganje za imenovanje članov sveta 
fondacije). 

Iz dopolnjenega in bolj preciznega besedila jasneje izhaja tudi možnost, da 

Predlagatelji predložijo tudi po več kandidatov s svojega področja in s tem dajo svetu 
fondacije večje možnosti za izbiro. 

V zvezi s pripombo, ki se nanaša na pojem »uveljavljenega strokovnjaka«, češ, da ni 

Popolnoma jasen, pojasnjujemo, da gre za pogosto uporabljeno standardno oznako in v 
tem konkretnem primeru ni potrebna še nadaljnja posebna normativna formalizacija 

Posebnih kriterijev. To bi bilo zaradi raznolikosti in specifičnosti navedenih treh 
Področij delovanja tudi sicer praktično neizvedljivo. Menimo, da v izvajanju te 
določbe zaradi navedene splošne oznake ne bo težav, ker gre za področja,kjer 
navedene organizacije že dolgo časa delujejo in v svojem okviru tudi dobro poznajo 
ustrezne strokovnjake, s katerimi sodelujejo in ki poznajo ta področja tako v 
Posameznih specifičnostih, kot tudi skupno, saj se v osnovnih socialnih elementih 
Prepletajo. 

Direktor FIHO 
Mag. Cveto Uršič, l.r. 
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