
i. Odredba o pošiljanju obvestil o spremembi cen,
Objavljeno v Uradnem listu RS št. 36/2011 z dne 16. 5. 2011, velja od 20. 5. 2011
Odredba določa obveznosti gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov
in režijskih obratov, ki proizvajajoblago in opravljajo storitve, navedene v 3. členu od-
redbe, da ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, pošiljajo obvestila o spremembi cen.
Podjetja morajo poslati na ministrstvo obvestilo o spremembi cen pred uvedbo spre-
membe ali najpozneje drugi delovni dan po spremembi cen.
Proizvodna podjetja morajo sporočiti proizvajalčeve prodajne cene brez davka na doda-
no vrednost. Če se proizvodna podjetja ukvarjajo tudi s prodajo na debelo ali na drobno,
morajo sporočiti tudi cene v prodaji na debelo z DDV ali cene v prodaji na drobno z
DDV. Storitvena podjetja morajo za vse storitve, navedene v 3. členu odredbe, razen za
komunalne storitve, sporočiti cene na drobno z DDV. Če se storitvena podjetja ukvarja-
jo s prodajo posameznih izdelkov izključno na debelo, morajo sporočiti cene v prodaji
na debelo z DDV.
Podjetjem ni treba pošiljati obvestil o spremembi cen zaradi akcijskega ali drugega
promocijskega znižanja.

2. Avtentična razlaga drugega odstavka 75. člena in 63. člena v povezavi z
drugim odstavkom 75. člena Zakona o prevzemih (ORZPre75),
Objavljeno v Uradnem listu RS št. 35/2011 z dne 13. 5. 2011, velja od 13. 5. 2011
Avtentična razlaga drugega odstavka 75. člena in 63. člena v povezavi z drugim odstav-
kom 75. člena Zakona o prevzemih se glasi:
»Določbo dragega stavka drugega odstavka 75. člena Zakona o prevzemih (Uradni list
RS, št. 79/06, 67/07 - ZTFI, 1/08 in 68/08; ZPre-i) je treba razumeti tako, da za osebe
iz prvega odstavka tega člena velja prehodni prevzemni prag, ki je enak najnižjemu
deležu glasovalnih pravic, ki so jih imele osebe iz prvega odstavka tega člena od dneva
uveljavitve ZPre-i dalje. Dokler te osebe ne presežejo prehodnega prevzemnega praga,
jim ni treba dati prevzemne ponudbe v skladu z določbami ZPre-i.
Ker drugi odstavek 75. člena ZPre-i za osebe iz prvega odstavka tega člena vzpostavlja
prehodni prevzemni prag, je treba določbo 63. člena ZPre-i razumeti tako, da za osebe
iz prvega odstavka 75. člena ZPre-i nastopi sankcija mirovanja glasovalnih pravic, ko
dosežejo prehodni prevzemni prag iz drugega odstavka 75. člena. Glasovalnih pravic pa
ne morejo uresničevati, dokler ne dajo prevzemne ponudbe v skladu z ZPre-i ali dokler
ne odtujijo vrednostnih papirjev ali drugih pravic, ki se upoštevajo pri določitvi deleža
glasovalnih pravic po 6. členu ZPre-i, tako da ne dosegajo več prehodnega prevzemne-
ga praga iz drugega odstavka 75. člena ZPre-i oziroma da osebe iz prvega odstavka 75.
člena ZPre-i lahko ponovno uresničujejo glasovalne pravice, s trenutkom, ko odtujijo
vrednostne papirje ali drage pravice, ki se upoštevajo pri določitvi deleža glasovalnih
pravic po 6. členu ZPre-i, tako da ne dosegajo več prehodnega prevzemnega praga iz
drugega odstavka 75. člena ZPre-i.«

3. Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju raz-
ličnih dejavnosti (ZPFOLERD-i),
Objavljeno v Uradnem listu RS št. 33/2011 z dne 3. 5. 2011, veljati začne 18. 5. 2011
Z zakonom se ureja preglednost finančnih odnosov med državnimi organi in organi
samoupravnih lokalnih skupnosti in:
a) javnimi podjetji ter
b) pravnimi osebami, samostojnimi podjetniki ali podjetnicami in zasebniki ali zasebni-
cami, ki na podlagi izključne ali posebne pravice ali javnega pooblastila izvajajo dejav-
nosti v splošnem interesu.
Z zakonom se določata tudi način pridobivanja in obveznost posredovanja podatkov
oziroma pridobivanje podatkov in poročil, ki se predložijo Evropski komisiji v zvezi s
preglednostjo finančnih odnosov iz prejšnjega stavka.
Preglednost finančnih odnosov se nanaša na poročanje o dodelitvi in uporabi javnih
sredstev za naslednje namene:
a) poravnavo izgub iz poslovanja; b) zagotovitev kapitala; c) nepovratna sredstva (sub-
vencije, dotacije in podobno) ali posojila, dodeljena pod pogoji, ugodnejšimi od tržnih
pogojev; d) zagotavljanje finančnih prednosti z odpovedjo dobičku ali izterjavi zapadlih
dolgov (na primer z odpisom terjatev); e) odpoved običajnemu nadomestilu za uporabo
javnih sredstev; f) povračilo za finančna bremena, kijih naložijo državni organi in orga-
ni samoupravnih lokalnih skupnosti. ;


