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GRADITEV OBJEKTOV 
Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi zakona o graditvi objektov (ZGO-D) 1 5 
- EPA 859 - II - skrajšani postopek 

POPRAVA KRIVIC 
predloga zakona o spremembah zakona o popravi krivic (ZPKri-A) 1 7 
- EPA 458 - II - druga obravnava 

JAVNE FINANCE 
Predlog zakona o javnih financah (ZJF) 1 9 
- EPA 736 - II - druga obravnava 

JAVNA NAROČILA 
Predlog zakona o javnih naročilih (ZJN-pz) 71 
- EPA 856 - II - prva obravnava 

DENARNA POMOČ PRI PRIDOBITEV STANOVANJA 
Predlog zakona o denarni pomoči za pridobitev stanovanja (ZDPPS) 1 41 
- EPA 857 - II - druga obravnava 

RATIFIKACIJA 
Predlog zakona o ratifikaciji Pogodbe Svetovne organizacije za intelektualno lastnino o 149 
avtorski pravici (MSOILAP) 
- EPA 851 - II - 

OBVEZNA RAZLAGA 
Predlog za sprejem obvezne razlage zadnjega odstavka 14. točke 18. člena Zakona o 155 
prometnem davku (ORZPD18) 
- EPA 852 - II - 

OBRAZLOŽITEV 
predloga najustreznejše trase plinovoda M 1/1 Kidričevo - Rogatec 1 57 
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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA 



Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



SKLEPI 14. SEJE DRŽAVNEGA ZBORA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o poslancih  

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 9.6.1999 ob DODATNI SKLEP 
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o poslancih (ZPos-B) - hitri postopek, na podlagi 173. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da pripravi: 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji .... ,   

predlog sprememb in dopolnitev zakona o nezdružljivosti 
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo in 

predlog zakona o predsedniku Republike Slovenije. 

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi trinajstega poročila Vlade Republike Slovenije o 

J uresničevanju zakona o denacionalizaciji   

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 10.6.1999 ob 
obravnavi trinajstega poročila Vlade Republike Slovenije o 
uresničevanju zakona o denacionalizaciji, na podlagi 173. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

STALIŠČA, PRIPOROČILA IN SKLEPE 

1. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da poteka 
izvajanje zakona o denacionalizaciji prepočasi, saj pristojni 
organi, ki vodijo denacionalizacijske postopke ne rešujejo 
zadev tekoče in enotno. 

2. Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da Vlada 
Republike Slovenije zaradi pomanjkljivosti podzakonskih 
aktov izvaja Zakon o denacionalizaciji neenotno in prepočasi, 
zato naj jih v najkrajšem roku dopolni in zagotovi ustrezna 
finančna sredstva za njihovo izvajanje (napr. metodologijo za 
vrednotenje nepremičnin, metodologijo za določanje vrednosti 
podržavljenega premoženja itd.). 

3. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi vsa potrebna finančna 
sredstva za zagotovitev strokovno usposobljenih delavcev 
za učinkovito in hitro ter enotno reševanje denacionalizacijskih 
zadev in zadev v zvezi z ugotavljanjem državljanstva 
upravičencev do denacionalizacije ter vso nujno potrebno 
programsko in strojno opremo. Vlada Republike Slovenije naj 
zagotovi tudi kadrovske okrepitve Upravnega sodišča 
Republike Slovenije in upravnega oddelka Vrhovnega sodišča 
Republike Slovenije za pravočasno reševanje vseh zadev iz 
denacionalizacijskih postopkov. 

4. Vlada Republike Slovenije naj Državnemu zboru Republike 
Slovenije v roku 30 dni predloži program ukrepov za 
pospešitev izvajanja Zakona o denacionalizaciji z navedbo 
nosilcev nalog in rokov za izvedbo ter zagotovi vse ukrepe, 
da se zadeve iz denacionalizacijskih postopkov na prvi stopnji 
rešijo do 31.12.2000. 
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5. Vlada Republike Slovenije naj zagotovi učinkovito delovanje 
informacijskega sistema evidenc zemljiškega katastra in 
zemljiške knjige ter uskladitev podatkov. 

6. Vlada Republike Slovenije naj čimprej ustanovi Urad za 

spremljanje stanja in pospešitev izvajanja denacionalizacijskih 
postopkov in naj hkrati tudi zagotovi ponovni pričetek dela 
medresorske komisije Vlade Republike Slovenije za 
spremljanje uresničevanja zakona o denacionalizaciji. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 10.6.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij 
(ZUODNO-D) - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-D) - 
prva obravnava - EPA 764-II, se ne sprejme. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o uvedbi sankcij proti Zvezni 

republiki Jugoslaviji 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 10.6.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o uvedbi sankcij proti Zvezni 
republiki Jugoslaviji (ZUSZRJ) - hitri postopek, na podlagi 
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, naj še naprej 
dosledno priznava in upošteva, tako na bilateralni kot na 
mednarodni ravni, posebno vlogo in pomen Republike Črne Gore 
v demokratizaciji Zvezne Republike Jugoslavije in reševanju krize 
v jugovzhodni Evropi, ter da si v tem okviru prizadeva za 
zagotavljanje pogojev, ki naj omogočijo odpravo sankcij proti 
Republiki Črni Gori. 

SKLEPA IN DODATNI SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spodbujanju skladnega 

regionalnega razvoja 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 8.6.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (ZSRR) - druga obravnava, na podlagi 
drugega odstavka 194. člena in drugega odstavka 195. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
(ZSRR) za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

Državni zbor je sprejel naslednje 

DODATNE SKLEPE 

1. Vlada Republike Slovenije naj do tretje obravnave predloži 
seznam zakonov in vsebine njihovih sprememb, ki so potrebne 
za operacionalizacijo drugega odstavka 20. člena zakona. 

2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da do tretje 
obravnave pripravi in predloži spisek vseh institucij, ki 
opravljajo določene naloge s področja regionalnega razvoja 
in spisek vseh, ki po sprejetju tega zakona ne bodo več 
obstajale ali bodo obstajale v drugačni obliki. 

3. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da definira 
kraj in način delovanja nosilcev regionalne strukturne politike 
(kje bodo delovale-geografsko, ali bodo delovale v okviru 
ministrstev, koliko novih zaposlitev bo potrebnih) in da definira, 
katero je "ministrstvo, pristojno za razvoj". 
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SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o obveščevalno-varnostni in 

varnostni dejavnosti in parlamentarnem nadzoru  

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 27.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o obveščevalno-varnostni In 
varnostni dejavnosti in parlamentarnem nadzoru (ZOVDPN) 
- prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o obveščevalno-varnostni in varnostni dejavnosti 
in parlamentarnem nadzoru (ZOVDPN) - prva obravnava, se ne 
sprejme. 

SKLEP IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o postopkih umetne oploditve in 

ravnanju s človeškimi zarodki  

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 26.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o postopkih umetne oploditve 
In ravnanju s človeškimi zarodki (ZPUOCZ) - prva obravnava, 
na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o postopkih umetne oploditve in ravnanju s 
človeškimi zarodki (ZPUOCZ) - prva obravnava je primerna 
podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravijo predlagatelji v 
sodelovanju z Vlado Republike Slovenije v skladu z naslednjimi 

t 

stališči: 

1. Upoštevajo mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2. Ponovno proučijo ustreznost naslova predloga zakona. 

3. V 2. členu ob že predvideni zagotovitvi posebne skrbi za 
varovanje zdravja in pravic bodočega otroka izrecno določijo 
tudi skrb za "varovanje koristi" bodočega otroka. 

4. Zaradi vsebinske povezanosti materije že v 4.členu definirajo 
pojem zgodnjega zarodka, hkrati pa naj določbo o financiranju 
postopkov umetne oploditve s strani Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije uvrstijo v 5. člen. Ob tem naj tudi jasneje 
opredelijo, v kolikšni meri se postopki umetne oploditve, ne 
glede na starost upravičencev, financirajo iz sredstev 
navedenega zavoda. 

5. Ponovno proučijo definicijo zgodnjega zarodka in zagotovijo, 
da bo opredeljena v skladu z mednarodno sprejetimi 
medicinskimi standardi. 

6. V 6. členu določijo, da mora zakonska zveza ali zunajzakonska 
skupnost med upravičencema do postopkov umetne 
oploditve obstajati v času, ko se semenske celice ali zgodnji 
zarodki vnesejo v spolne organe ženske. 

7. V 7. členu poleg navedenih pogojev za upravičenost do 
postopkov umetne oploditve določijo, da morata biti zakonca 
ali zunajzakonska partnerja tudi sicer zdrava ter da morata 

izkazovati takšno psihosocialno stanje, v skladu s katerim 
se lahko utemeljeno pričakuje, da bosta sposobna opravljati 
starševske dolžnosti v korist otroka. Predlagatelji naj tudi 
proučijo, ali je določba drugega odstavka 23. člena zadostna, 
ali pa bi morala biti napotitev zakoncev ali zunajzakonskih 
partnerjev v primeru umetne oploditve z darovanimi spolnimi 
celicami na psihološko svetovanje obvezno, oziroma ali je 
morebiti zakonsko potrebno določiti tudi druge fakultativne 
ukrepe, ki so lahko v posameznih primerih potrebni za 
ugotovitev njunega zdravstvenega in psihosocialnega stanja. 

8. Proučijo možnost določitve zgornje starostne meje 
upravičencev do postopkov umetne oploditve, pri čemer naj 
še posebej upoštevajo različna zdravstvena tveganja za 
ženske višje starosti in morebitna tveganja za otroke, rojene 
po postopku umetne oploditve. 

9. Ponovno proučijo minimalne posebne pogoje za opravljanje 
postopkov umetne oploditve ter v tem okviru tudi proučijo, ali 
je potrebno razlikovati med minimalnimi posebnimi pogoji (14. 
člen) in splošnimi pogoji. Če obstoji takšna potreba, potem naj 
v zakonu izrecno navedejo tudi (minimalne) splošne pogoje. 

10. Proučijo možnost ustanovitve strokovnega posvetovalnega 
telesa zaradi notranjega nadzora centrov. 

11. V prvem odstavku 16. člena določijo, da morajo navedene 
podatke v zvezi s postopki umetne oploditve kot poklicno 
skrivnost varovati "delavci centra, ki sodelujejo v postopku 
umetne oploditve". 

12. V17. členu izrecno in po možnosti taksativno navedejo pogoje, 
na podlagi katerih lahko minister, pristojen za zdravstvo 
odvzame centru dovoljenje za opravljanje postopkov umetne 
oploditve. 

13. Proučijo sestavo komisije za postopke umetne oploditve in 
zagotovijo, da bodo v njej ustrezno oziroma v primernem 
sorazmerju zastopana vsa najbolj relevantna upravna, 
strokovna in morebitna druga (interesna) področja. Hkrati naj 
določijo, da komisija na svoje seje redno vabi strokovnjake s 
področja medicine, medicinske etike, biologije in prava, 
priložnostno pa tudi strokovnjake z drugih področij, in da 
lahko komisija v zvezi s svojim delom pridobi in uporabi njihova 
mnenja. 
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14. V predlogu zakona določijo trajanje mandata komisije za 
postopke umetne oploditve ter proučijo in ustrezno uredijo 
možnost in pogoje ponovne izvolitve članov komisije. Hkrati 
naj v predlogu zakona uredijo način izvolitve predsednika 
komisije in dolžino njegovega mandata, določijo pa naj tudi, 
da komisija odloča na sejah z večino glasov vseh članov. 

15. Ponovno proučijo obseg in vsebino nalog komisije za postopke 
umetne oploditve. Pri tem naj v tem okviru in v povezavi s 
pristojnostjo ministra, pristojnega za zdravstvo, posebej 
določijo, da morajo obrazci za pisno privolitev v postopek 
umetne oploditve in za darovanje spolnih celic darovalk ali 
darovalcev vsebovati tudi navedbo odgovornega zdravnika 
ter navedbo vseh neposrednih pravnih posledic, s katerimi 
morajo biti upravičenci oziroma darovalci predhodno 
seznanjeni. Posebej naj določijo tudi obveznost vlade in 
pristojnega ministrstva do ustreznega obveščanja oziroma 
sodelovanja s komisijo glede tiste pristojnosti komisije, ki se 
nanaša na dajanje mnenj k osnutkom predpisov, ki jih vlada in 
pristojni minister izdajata na podlagi tega zakona. 

16. V 22. in 25. členu določijo, da mora biti preklic privolitve v 
postopek umetne oploditve s strani kateregakoli zakonca ali 
zunajzakonskega partnerja, oziroma s strani darovalke ali 
darovalca, podan pisno, pri čemer je mogoče za takšen 
preklic šteti tudi nujni ustni preklic, kolikor se le-ta v najkrajšem 
možnem roku naknadno pisno potrdi. 

17. Proučijo možnost določitve zakonske prepovedi vnosa 
spolnih celic ali zgodnjega zarodka darovalke ali darovalca v 
telo ženske (upravičenke), če darovalka ali darovalec nista 
več živa. 

18. V predlogu zakona določijo, v kolikšni meri in na kakšen 
način smejo biti upravičenci do umetne oploditve obveščeni o 
psihofizičnih in drugih lastnostih darovalke ali darovalca in 
kakšne so možnosti oziroma pravice upravičencev glede 
vplivanja na izbiro (anonimne) osebe darovalke ali darovalca. 
Poleg tega naj proučijo tudi možnost, da se otrok, ki je po 
postopku umetne oploditve spočet s spolnimi celicami 
darovalca ali darovalke, ob pogoju razsodnosti in določene 

minimalne starosti, seznani z zanj zdravstveno izjemno 
pomembnimi podatki o darovalcu ali darovalki. Prav tako 
proučijo tudi možnost, da se v takšnem primeru, ob pogoju 
varovanja poklicne skrivnosti, z navedenimi podatki lahko 
izjemoma seznani otrokov zdravnik. 

19. Glede ureditve ravnanja s spolnimi celicami in zgodnjimi 
zarodki, glede shranjevanja spolnih celic in zgodnjih zarodkov 
ter glede znanstveno raziskovalnega dela na spolnih celicah 
in zgodnjih zarodkih, pridobljenih za namen izvajanja postopka 
umetne oploditve, preverijo in zagotovijo, da bodo zakonske 
rešitve v skladu s sodobnimi (mednarodnimi) medicinskimi 
spoznanji in standardi na teh področjih ter da bodo hkrati 
zakonsko zagotovljeni vsi potrebni pravni ukrepi za 
preprečitev in sankcioniranje morebitnih zlorab. 

20. Določijo, da minister, pristojen za zdravstvo, na predlog 
komisije za postopke umetne oploditve pooblasti enega od 
centrov za postopke umetne oploditve, da vodi enotno 
evidenco o vseh darovalkah in darovalcih spolnih celic, pri 
čemer naj že v predlogu zakona določijo podatke, ki morajo 
biti vsebovani v registru. 

21. V prvem odstavku 35. člena izrecno določijo, da je center 
upravičen do navedenega razpolaganja "v skladu z določbami 
tega zakona". 

22. Ob že zapisanih določbah o obveznosti varovanja poklicne 
tajnosti glede postopkov umetne oploditve zagotovijo, da je 
potrebno takšno obveznost že v tem predlogu zakona izrecno 
določiti tudi za nekatere druge subjekte, npr. sodišča in 
upravne organe, ki so pri izvrševanju tega zakona pristojni 
do vpogleda v podatke o umetnih oploditvah. 

23. V okviru kazenskih določb proučijo možnost, da se zdravniku, 
ki je namenoma storil katerega od hujših prekrškov pri vodenju 
oziroma izvajanju postopka umetne oploditve, poleg denarne 
kazni določi tudi kazen odvzema dovoljenja za vodenje 
oziroma izvajanje postopkov umetne oploditve. 

24. Ponovno proučijo ustreznost 47. člena predloga zakona. 

SKLEP IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zavarovalništvu 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 27.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o zavarovalništvu (Zzavar) - prva 
obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o zavarovalništvu (ZZavar) - prva obravnava 
je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. 

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi predlog zakona za 
drugo obravnavo v skladu z naslednjimi 

stališči 

1. prouči in upošteva pripombe iz mnenja Sekretariata za 
zakonodajo in pravne zadeve; 

2 prouči pripombe in mnenje Slovenskega zavarovalnega 
združenja - predvsem v zvezi s Slovenskim zavarovalnim 
birojem; , 

3. prouči ustreznost kapitalskih zahtev in drugih pravil o 
obvladovanju tveganj za opravljanje pozavarovalnih poslov 
ter jih prilagodi posebnostim pozavarovalnic; 

4. prouči ali besedilo členov iz predloga zakona od 83. do 86. 
člena in 18. poglavja po vsebini ne sodi bolj v zakon o 
obligacijskih razmerjih; 

5. prouči pripombe Združenja zavarovalnih agencij, GIZ, z dne 
5. maja 1999; 

6. preoblikuje zlasti določbe drugega odstavka 2. člena 15. 
poglavja in morebitne druge določbe zakona tako, da 
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- vse pristojnosti nadzornega organa p<3 zakonu opravlja 
Agencije za zavarovalni nadzor, ki se ustanovi z zakonom, 
- pravni položaj Agencije za zavarovalni nadzor se uredi na 
enak način kot je urejen pravni položaj Agencije za trg 
vrednostnih papirjev k predlogu zakona o trgu vrednostnih 
papirjev ob upoštevanju amandmajev, ki so bili sprejeti pri 
obravnavi predloga zakona o trgu vrednostnih papirjev v drugi 
obravnavi, 
- pravnemu položaju Agencije za zavarovalni nadzor naj 
ustrezno prilagodi tudi določbe o postopku odločanja (15. 
poglavje zakona); 

7. prouči in preoblikuje določbe, ki dajejo prevelike diskrecijske 
pravice nadzornemu organu oz. nadzoru (npr. dovoljenje za 
opravljanje funkcije člana uprave in oblikovanje zavarovalno- 
tehničnih rezerv); 

8. prouči in preoblikuje določbe, ki na strožji način urejajo 
poslovanje zavarovalnic, kot to narekujejo smernice EU oz. 
urejajo nacionalne zakonodaje držav članic EU, kot npr. 
obvezna delitev že obstoječih zavarovalnic glede na vrsto 
zavarovanj - premoženjsko in življenjsko; 

9. prouči naj pripombe Slovenske izvozne družbe, glede 
zavarovanj v zvezi z izvoznimi posli; 

10. prouči naj možnost podaljšanja rokov za uskladitev poslovanja 
obstoječih zavarovalnic s tem zakonom na 3 do 5 let. Prouči 
naj tudi primernost določanja rokov z datumom ali s časom 
od sprejema zakona. 

SKLEP IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga nacionalnega programa socialnega varstva 

do leta 2005 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 26.5.1999 ob 
obravnavi predloga nacionalnega programa socialnega 
varstva do leta 2005 (NPSV) - prva obravnava, na podlagi 185. 
člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog nacionalnega programa socialnega varstva do leta 
2005 je primerna podlaga za pripravo predloga besedila za 
drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pripravi predlog nacionalnega programa 
socialnega varstva do leta 2005 za drugo obravnavo v skladu 
z naslednjimi 

stališči 

1. Prouči in upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve. 

2. Prouči mnenje Državnega sveta Republike Slovenije. 

3. Ponovno prouči stališča, predloge in pobude Socialne zbornice 
Slovenije. 

4. Prouči možnost organiziranega vzpodbujanja in s finančnimi 
sredstvi pomaga pri nastajanju in delovanju volunterske, 
neprofitne, civilne in druge mreže izvajalcev socialno- 
varstvenih storitev. 

5. Prouči in smiselno vključi v osnovnem programu v poglavju 
Izhodišča za oblikovanje mrež socialno-varstvenih dejavnosti, 
ki jih bo spodbujala in sofinancirala država preko skupnega 
programa v drugi točki naslednje besedilo: 

"Mreža stanovanjskih skupin, dnevnih centrov in centrov za 
informiranje in svetovanje za osebe z dolgotrajnimi težavami 
v duševnem zdravju." 

6. Prouči in smiselno vključi v prilogi I. v poglavju 10. 
Institucionalno varstvo posebnih skupin odraslega 
prebivalstva in sicer pod točko 2 na strani 46 v drugem 
odstavku (Izvajalci programa) tretjo alineo: 

"Nevladne organizacije" 

- Na isti strani istega poglavja prouči in ustrezno dopolni za 
petim odstavkom naslednje besedilo: 

" V ostalem bomo sofinancirali bivanje in programe v 
stanovanjskih skupinah, dnevnih centrih ter delovanje centrov 
za informiranje in svetovanje, ki jih izvajajo nevladne 
organizacije s področja pobolnišnične rehabilitacije in pomoči 
odraslim duševno bolnim osebam in osebam z motnjami v 
telesnem in duševnem razvoju. 

Glede na to, da potrebe po tovrstni rehabilitaciji in pomoči 
niso regijsko zadovoljene, je potrebno do leta 2005 dopolniti 
zmogljivosti in sicer s samostojnimi manjšimi bivalnimi enotami 
oziroma stanovanjskimi skupinami ter dnevnimi centri in centri 
za informiranje in svetovanje, in sicer s ciljem, da bi bile 
zmogljivosti čimbolj enakomerno razporejene po Sloveniji. Do 
leta 2005 bomo zmogljivosti dopolnjevali povprečno za 60 
mest na leto." 

7. Na novo opredeli temeljne cilje socialnega varstva. 
Predlagamo, da sta to dva: 

a/. "Preprečevanje revščine ali položaja, ki bi lahko pripeljal 
do nje in preprečevanje socialne izključenosti"; 

b/. "Izboljšanje kakovosti življenja." 

Oba temeljna cilja naj predlagatelj podrobneje opredeli. 

8. Spremeni načelni odnos države v smeri večje naklonjenosti 
in pripravljenosti sodelovanja z drugimi subjekti izvajanja 
socialnovarstvenih storitev, ki imajo že dolgoletne izkušnje in 
rezultate (volunterske in cerkvene karitativne organizacije 
ipd). 
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SKLEP IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o maturi 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 26.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona maturi (ZMat) - prva obravnava, 
na podlagi 185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1 . Predlog zakona o maturi (ZMat), EPA 1073 - prva obravnava 
je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. V predlog zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj vnese 
popolno definicijo mature in opravi potrebne uskladitve z drugimi 
zakoni (zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja, zakon o gimnazijah, zakona o visokem 
šolstvu) tako v vsebinskem kot v terminološkem smislu (zlasti 
v 2., 9., 17., 20., 25. členu in prehodnih določbah). 

2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
ponovno preuči primernost povezovanja kvalifikacijske in 
selekcijske funkcije mature in oceni, ali koristi takega 
povezovanja dejansko odtehtajo morebitno škodo. 

3. Predlagatelj naj do druge obravnave predlog zakona dopolni 
tako, da opravljanje najmanj enega izpita na višji ravni 
zahtevnosti ne bo obvezno, ampak bo to ostala dijakova 
pravica. 

4. Predlagatelj naj v predlog zakona za drugo obravnavo vgradi 
mehanizme, ki bodo omogočili diferencirano pripravo dijakov 
četrtega letnika gimnazije na opravljanje mature na različnih 
ravneh. 

5. Predlagatelj naj v predlog zakona za drugo obravnavo vgradi 
določbe, ki bodo zagotavljale take načine preverjanja znanja, 
da bodo prispevali k večji smiselnosti, relevantnosti, 
uporabnosti in trajnosti znanja (fragmentalni pristop z nalogami 
objektivnega tipa naj nadomesti celostni pristop preverjanja 
znanja). 

6. Predlagatelj naj ponovno preuči primernost rešitev kot so: 
določanje ciljev mature z maturitetnim izpitnim katalogom (18., 
19. člen); določanje načina ocenjevanja v skladu s predmetnimi 
izpitnimi katalogi za posamezen izpitni rok in letno določanje 
meril za pretvorbo točk v ocene (32. člen); določitev nove 
ocene (44. člen); uporabo evidenc (47. člen) in možnost 
izboljšanja ocene pri maturi le iz enega predmeta (36. člen). 

7. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo odpravi nejasnosti v zvezi z uporabo "terminov" 
kot so: ocenjevanje v točkah (32. člen), ocenjevalna lestvica 
(33. člen), preverjanje znanja pri maturi, splošni uspeh pri 
maturi, točkovna ocena, ocena maturitetnih predmetov (28., 
34., 39. člen) in nejasnosti v besedilih določb zlasti v 14., 21., 
25., 26., 31. in 36. členu. 

8. V besedilu predloga zakona za drugo obravnavo naj 
predlagatelj določneje opredeli, kaj je ustrezna strokovna 
izobrazba za ocenjevalce (30. člen), kdo izdaja maturitetna 
spričevala (40. člen), katere določbe veljavnega pravilnika o 
maturi se bodo uporabljale do izdaje novih podzakonskih 
aktov. 

9. Zakon o maturi naj predlagatelj dopolni s poglavjem o poklicni 
maturi, ki bi tako tudi postala ena od oblik državnega izpita, ki 
se opravlja v srednjih tehniških in srednjih strokovnih šolah. 

Poklicna matura naj bo urejena tako, da bo upoštevano načelo 
eksternosti in sicer na naslednji način: 
a. vprašanja in naloge naj se pripravijo na ustreznih javnih 
zavodih (CPI in Zavod Republike Slovenije za šolstvo), 
b. v komisijah naj sodelujejo zunanji člani (predstavniki zbornic, 
učitelji drugih šol), 
c. poklicna matura pa sicer ohranja značaj internega izpita. 

10. Predlagatelj naj do druge obravnave preuči predlagano število 
obveznih in izbirnih predmetov, ki jih mora dijak opravljati na 
maturi. 

11. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj 
predlagatelj upošteva tudi pripombe Sekretariata Državnega 
zbora za zakonodajo in pravne zadeve. 

poročevalec, št. 49 8 30. junij 1999 



SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja 

na črno 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 26.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o preprečevanju dela In 
zaposlovanja na črno (ZPDZC) - prva obravnava, na podlagi 
185. in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(ZPDZC) - prva obravnava - je primerna podlaga za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije v skladu z naslednjimi 

stališči 

upošteva naj pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve, , 

upošteva naj mnenje Komisije Državnega sveta Republike 
Slovenije za družbene dejavnosti, 

predvidi, da bo državna komisija iz 15. člena zakona 
upoštevala pri svojem delu v zvezi z odkrivanjem in 
preprečevanjem dela in zaposlovanja "na črno" tudi čas, 
potreben za prilagoditev predpisov zaradi legalizacije" dela 
na črno, 

prouči določbe 1. člena, predvsem določbe drugega odstavka 
tudi glede skladnosti s 27. členom Ustave Republike Slovenije 
( domneva nedolžnosti). 

predvidi možnost uvedbe dvanajst mesečnega prehodnega 
obdobja, znotraj katerega bi se stimulirala legalizacija dela na 
črno samozaposlenih s tem, da bi se za to obdobje odložilo 
izpolnjevanje minimalnih pogojev, ki so predpisani za 
opravljanje posamezne dejavnosti, razen pogojev, ki naj 
zagotavljajo vam?>st pri delu. Uporabniku poslovnega prostora 
oziroma obratovalnice naj se za to prehodno obdobje dodeli 
začasno uporabno dovoljenje. 

Zbor je sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije da do druge 
obravnave zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
pripravi pregled zakonov in podzakonskih predpisov, ki bi jih bilo 
potrebno spremeniti, dopolniti, pripraviti na novo ali izdati z 
namenom, da se odpravijo razlogi za zaposlovanje oz. delo na 
črno. 

Vlada Republike Slovenije naj tudi opredeli roke, v katerih bodo 
pripravljene spremembe in dopolnitve zakonov ter izdani 
podzakonski predpisi. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o gorskih vodnikih 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 26.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o gorskih vodnikih (ZGV) - druga 
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o gorskih vodnikih (ZGV) za tretjo obravnavo 
pripravijo poslanci Državnega zbora, predlagatelji predloga 
zakona: Rudolf Moge, Štefan Kline, Janez Mežan, Samo Bevk, 
Peter Lešnik in Zoran Lešnik. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev poslovnika 

Državnega zbora  

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 26.5.1999 ob 
obravnavi predloga sprememb In dopolnitev poslovnika 
Državnega zbora (PoDZ-D) - druga obravnava, na podlagi 
drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog sprememb in dopolnitev poslovnika Državnega zbora 
(PoDZ-D) za tretjo obravnavo pripravi predlagatelj Miran Potrč, 
poslanec Državnega zbora. 
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DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona zakona o spremembah in 

dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja  

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 25.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja - (ZZVN-D) - 
tretja obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da do 1. septembra 1999 predloži predlog zakona o 
skladu za povračilo vojne odškodnine - druga obravnava - EPA 
1101. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, 

podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 20. člena zakona o 

nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved 

poslovanja z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi  

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 25.5.1999 ob 
obravnavi spremembe poročila o gospodarskih družbah, 
podjetjih ali zavodih za katere v skladu s prvim odstavkom 
20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije 
s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja z državo, 
javnimi podjetji In javnimi zavodi sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije sprejema spremembo poročila 
o gospodarskih družbah, podjetjih ali zavodih, za katere, v skladu 
s prvim odstavkom 20. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja 
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo velja prepoved poslovanja 
z državo, javnimi podjetji in javnimi zavodi (Uradni list RS, št. 55/ 
93, 66/93, 22/94, 61/94,18/95, 44/95, 12/96, 27/96, 44/96,19/97, 
35/97, 64/97, 67/97 (popr.), 72/97, 15/98, 41/98 in 16/99). 

Sprememba poročila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvi zakona o 

Jamstvenem skladu Republike Slovenije  

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 21.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvi 
zakona o Jamstvenem skladu Republike Slovenije (ZJSRS- 
B) - skrajšani postopek, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Vlada Republike Slovenije naj oceni utemeljenost in potrebnost 
nadaljnjega delovanja Jamstvenega sklada Republike 
Slovenije v obliki javnega sklada v povezavi s predlogom 
zakona o javnih skladih. 

2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da takoj po 
uveljavitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Jamstvenem skladu predlaga nov predlog dopolnitve istega 
zakona, v katerem naj uredi pravico delavcev do odpravnine 
tako, kot jo je že pred spremembo urejal zakon o prisilni 
poravnavi, stečaju in likvidaciji. 

Državni zbor bo tako vloženi zakon obravnaval na svoji prvi 
naslednji seji, pred odločanjem o odložilnem vetu Državnega sveta 
na zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. 
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SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ohranjanju narave 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 20.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o ohranjan|u narave (ZON) - 
druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 194. člena in 
drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o ohranjanju narave (ZON) za tretjo 
obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi obvestila Okrajnega sodišča v Kranju, Preiskovalni 

oddelek v Kranju, v zvezi z opravo preiskave zoper poslanca Državnega zbora 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 20.5.1999 ob 
obravnavi obvestila Okrajnega sodišča v Kranju, Preiskovalni 
oddelek v Kranju, v zvezi z opravo preiskave zoper poslanca 
Državnega zbora, po tretjem odstavku 83. člena Ustave 
Republike Slovenije in na podlagi drugega odstavka 38. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 

83.člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega odstavka 22. 
člena zakona o poslancih v zvezi z obvestilom Okrajnega sodišča 
v Kranju, Preiskovalni oddelek, Opr. št. Kpr 195/98 z dne 16.4.1999 
v zvezi z opravo preiskave zoper poslanca Državnega zbora 
gospoda Pavla Ruparja, zaradi kaznivega dejanja zlorabe 
uradnega položaja ali uradnih pravic po čl. 261/111 Kazenskega 
zakona, ne prizna imunitete poslancu Državnega zbora gospodu 
Pavlu Ruparju in dovoli vodenje kazenskega postopka. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi obvestila Državnega tožilstva v Celju, Zunanji oddelek 

v Velenju, v zvezi s kazensko ovadbo zoper poslanca Državnega zbora  

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 20.5.1999 ob 
obravnavi obvestila Državnega tožilstva v Celju, Zunanji 
oddelek v Velenju, v zvezi s kazensko ovadbo zoper poslanca 
Državnega zbora, po drugem odstavku 83. člena Ustave 
Republike Slovenije in na podlagi drugega odstavka 38. člena 
Poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 

83.člena Ustave Republike Slovenije ter prvega in drugega 
odstavka 22. člena zakona o poslancih v zvezi z obvestilom 
Okrožnega državnega tožilstva v Celju, Zunanji oddelek v Velenju, 
št. Kt-121/95-R/S z dne 13.4.1999 v zvezi s kazensko ovadbo 
zoper poslanca gospoda Jakoba Presečnika zaradi kaznivega 
dejanja zlorabe pooblastil po členu 132/1-3 Kazenskega zakona, 
prizna imuniteto poslancu Državnega zbora gospodu Jakobu 
Presečniku in ne dovoli vodenja kazenskega postopka. 
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SKLEP, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o preprečevanju uporabe 

prepovedanih drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog  

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 19.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o preprečevanju uporabe 
prepovedanih drog In o obravnavi uživalcev prepovedanih 
drog (ZPUPD) - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o preprečevanju in uporabi prepovedanih 
drog in o obravnavi uživalcev prepovedanih drog - prva 
obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona 
za drugo obravnavo. 

2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi predlagatelj v 
skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. Upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo prouči 
možnost, da bi lahko uživalec prepovedanih drog bival v 
družini, ki ga bi bila pripravljena sprejeti za čas njegove 
ponovne vključitve v normalno življenje. Začasno zavetje bi 
lahko dobil v družini, za katero bi dal soglasje tako center za 
socialno delo kot tudi družina zdravljenega odvisnika. 

3. Predlagatelj naj ponovno prouči v 7. členu predloga zakona 
možnost vključitve socialne rehabilitacije kot oblike zdravljenja 
po definiciji Svetovne zdravstvene organizacije. 

4. Predlagatelj naj v 14. členu predloga zakona ponovno prouči 
protiustaven status tistih uživalcev prepovedanih drog, ki so 
vključeni v program socialne rehabilitacije v nasprotju s tistimi, 
ki so vključeni v zdravstveno rehabilitacijo. 

5. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo, predvidi obvezno sofinanciranje občine pri 
izvajanju preventivnih ukrepov za preprečevanje uporabe 
prepovedanih drog. 

6. Predlagatelj naj za drugo obravnavo natančneje opredeli sta- 
tus in financiranje nevladnih organizacij na področju 
preprečevanja uživanja drog, zmanjševanja povpraševanja 
po drogah, zmanjševanja škode zaradi uporabe drog ter 
zdravljenja in reševanja socialne problematike povezane z 
uživanjem prepovedanih drog. 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike 
Slovenije, da v skladu z drugim odstavkom 3. člena sprejme v 
roku enega leta od sprejema zakona program preprečevanja in 
zmanjšanja uporabe prepovedanih drog. 

SKLEP IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o predhodnih sestavinah za 

prepovedane droge 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 19.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o predhodnih sestavinah za 
prepovedane droge (ZPSPD) - prva obravnava, na podlagi 
185. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o zakona o predhodnih sestavinah za 
prepovedane droge (ZPSPD) je primerng podlaga za pripravo 
predloga zakona za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi 

stališči: 

1. Upošteva mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2. Prouči višino kazni, določeno v 22. in 23. členu predloga 
zakona in jo ustrezno zviša, 

3. Ponovno prouči naslov zakona. 
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SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o trgu vrednostnih papirjev 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 19.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o trgu vrednostnih papirjev 
(ZTVP-pz) - druga obravnava, na podlagi drugega odstavka 
194. člena in drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednja 

SKLEPA 

1. Predlog zakona o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-pz) za 
tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim 
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora. 

SKLEP IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 19.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o prevozu nevarnega blaga 
(ZPNB) - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o prevozu nevarnega blaga - prva obravnava 
je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo 
obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi 

o prevozu nevarnega blaga 

stališči: 

1. Predlagatelj naj v splošnih določbah jasneje opredeli materijo, 
ki naj bi jo predlagani zakon urejal. 

2. Neposredna uporabljivost pravil mednarodnih pogodb mora 
biti jasneje izpeljana skozi ustrezne materialne določbe 
predloga zakona. 

3. Predlog zakona je treba dograditi v smislu konkretizacije 
nevarnega blaga ter jasno opredeliti organe pristojne za izdajo 
dovoljenj. 

4. Jasno je treba razmejiti naloge oz. pristojnosti organov, ki 
opravljajo nadzor pri proizvajalcu, prevozniku ali pošiljatelju. 

5. Predlagatelj naj prouči in upošteva konkretne pripombe 
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve. 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odgovornosti pravnih oseb za 

kazniva dejanja 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 19.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o odgovornosti pravnih oseb za 
kazniva dejanja (ZOPOKD) - druga obravnava, na podlagi 
drugega odstavka 195. člena poslovnika Državnega zbora sprejel 
naslednji 

SKLEP 

Predlog zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja 
(ZOPOKD) za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije. 
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SKLEP IN STALIŠČA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o splošnem upravnem postopku 

Državni zbor Republike Slovenije je na 14. seji, dne 19.5.1999 ob 
obravnavi predloga zakona o splošnem upravnem postopku 
(ZSUP) - prva obravnava, na podlagi 185. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Predlog zakona o splošnem upravnem postopku - prva 
obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona 
za drugo obravnavo. 

2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo 
v skladu z naslednjimi 

stališči: 

Predlagatelj naj: 

prouči in upošteva pripombe sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve pravno tehničnega značaja ter pripombe glede 
slovnične in pravopisne pravilnosti jezika v predlaganem 
besedilu zakona; 

uredi vprašanje procesnih garancij v postopkih izdaje 
posamičnih aktov v javno pravnih stvareh, ki niso upravne 
stvari v smislu 2. člena predloga zakona; 

z vidika varstva ustavnih pravic ponovno preveri možnost, 
da namen in obseg pooblastil za odločanje po prostem 
poudarku lahko določa tudi predpis lokalne skupnosti; 

prouči in dopolni določbe o preizkusu strokovne izobrazbe v 
31. členu in določbe o zakotnem pisaštvu v 54. in 61. členu; 

uredi vprašanje odločanja o izločitvi uradnih oseb v organih, 
ki so v sestavi ministrstev; 

- prouči možnost, da v 112. členu vključi 8. točko: "(8.) Stroške 
tolmačev za osebe, ki zaradi invalidnosti spremljajo potek 
postopka po tolmaču, krije organ, ki vodi postopek;" 

prouči možnost črtanja druge točke 186. člena in jo smiselno 
nadomesti z besedilom: "Če priča ne zna jezika, ki se uporablja 
v postopku, ali ga ne more uporabljati zaradi invalidnosti, se 
zasliši po tolmaču;" 

upoštevaje načelo pravnomočnosti odločbe ponovno preveri 
in dopolni določbo v 229. členu z določitvijo roka, v katerem 
lahko stranka zahteva vročitev odločbe; 

prouči možnost, da tudi v upravnem postopku nastopa 
državni pravobranilec kot pristojni državni organ, ki varuje 
javni interes; 

- z ustavnega vidika preveri določbo 306. člena, ob tem pa 
prouči vprašanje, ali je smotrno določati izpolnitev obveznosti 
do države kot procesni pogoj za izdajo drugih upravnih aktov; 

prouči in ustrezno upošteva konkretne pripombe Upravnega 
sodišča Republike Slovenije. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI IN DOPOLNITVI ZAKONA 

0 GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-D) 

- EPA 859 - II - skrajšani postopek 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS, št. 
48/92) ter 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 40/93 in 80/94) vlagajo podpisani 
poslanci Državnega zbora Republike Slovenije: 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI 
ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV (ZGO-D) 

Na podlagi 204.a člena poslovnika Državnega zbora RS 
predlagajo, da Državni zbor predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo 
zakona. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora RS bo pri delu delovnih teles sodeloval prvopodpisani 
poslanec: 

Andrej Garenčer, l.r. 
Jakob Presečnik, l.r. 

Jože Lenič, l.r. 
Maria Pozsonec, l.r. 

Mirko Kaplja, l.r. 
Geza Džuban, l.r. 
Jožef Špindler, l.r. 

Janez Kramberger, l.r. 
Jožef Košir, l.r. 
Izidor Rejc, l.r. 

Jure Malovrh, l.r. 
Ivan Božič, l.r. 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 

Zakon o graditvi objektov (ZGO, Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/ 
86 ter Uradni list RS, št. 59/96) v 25. in 49. členu določa, da lahko 
dejavnost projektiranja oziroma gradnje objektov opravlja 
gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik. Obrtne 
zadruge pa so registrirane po zakonu o zadrugah (Uradni list RS, 
št. 13/92) in se ne obravnavajo kot gospodarske družbe. Očitno 
predlagatelju zakona oblika zadružne organiziranosti ni bila dovolj 
poznana in je zato tudi ni vključil v svojo zakonodajo. Ocenjujemo, 
da je potrebno tudi zadrugam omogočiti opravljanje dejavnosti 
projektiranja oziroma gradnje objektov. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predlagatelj spreminja 25. in 49. člen zakona o graditvi objektov. 
Cilj je zagotoviti tudi zadrugam opravljati dejavnost projektiranja 
in gradnje objektov in uresničitev 3. člena zakona o zadrugah, ki 
določa da Republika Slovenija pospešuje razvoj zadružništva z 
ukrepi gospodarske politike. Področni predpisi zadrugam trenutno 
onemogočajo opravljanje dejavnosti. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Predlagana sprememba in dopolnitev nima nobenih finančnih 
posledic za proračun Republike Slovenije. 
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BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 in 29/86 
ter Uradni list RS, št. 59/96 in ../99) se 25. člen spremeni tako, da 
se glasi: 

"Dejavnost iz 6.a člena tega zakona sme opravljati gospodarska 
družba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima v 
sodni register vpisano dejavnost projektiranja in z njim 
povezanega tehničnega svetovanja oziroma ima takšno dejavnost 
priglašeno pri Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: projektivno podjetje)." 

2. člen 

V 49. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Dejavnost iz 3. člena tega zakona lahko opravlja gospodarska 
družba, zadruga ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima v 
sodni register vpisano dejavnost gradbeništva oziroma ima takšno 
dejavnost priglašeno pri Davčni upravi Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: izvajalsko podjetje)." 

3. člen 

V 96. členu se v prvem odstavku za besedama "gospodarska 
družba" doda vejica in beseda "zadruga". 

V drugem odstavku se za besedama "gospodarske družbe" 
dodata besedi "ali zadruge". 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Namen zakona je omogočili zadrugam opravljanje dejavnosti 
projektiranja oziroma graditve objektov, ter jim omogočiti 
sodelovanje na javnih razpisih oziroma natečajih s tega področja. 
Nesmiselno je, da zgolj zaradi statusne oblike, ne glede na to, da 
izpolnjujejo vse pogoje in zaposlujejo ustrezno izobražene osebe, 
ne morejo opravljati navedenih dejavnosti. 

Ker se zadrugam in njihovim članom z navedenim določilom dela 
nepopravljiva škoda pri poslovanju, je nujno spremeniti omenjena 
člena zakona o graditvi objektov. 

Novotam v zakonu je treba prilagoditi tudi kazensko določbo 96. 
člena, ki se je doslej nanašala le na gospodarsko družbo ali 
podjetnika posameznika. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO: 

25. člen 

"Dejavnost iz 6.a člena tega zakona sme opravljati gospodarska 
družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima v sodni regis- 
ter vpisano dejavnost projektiranja in z njim povezanega 
tehničnega svetovanja oziroma ima takšno dejavnost priglašeno 
pri Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
projektivno podjetje)." 

49. člen 

"Dejavnost iz 3. člena tega zakona lahko opravlja gospodarska 
družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima v sodni regis- 
ter vpisano dejavnost gradbeništva, oziroma ima takšno dejavnost 

priglašeno pri davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: izvajalsko podjetje). 

Posameznik ali društvo lahko v svoji režiji gradi objekt za lastne 
potrebe, če površina objekta ne presega 150 m2 koristne površine 
in če zagotovi strokovno nadzorstvo nad gradnjo po določbah 
tega zakona. 

Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije 
vodita vsaka svoj seznam izvajalskih podjetij iz prvega odstavka." 

96. člen 

"2 denarno kaznijo od 900.000 do 1,200.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje gospodarska družba ali samostojni podjetnik 
posameznik, če gradi kljub temu, da nima priglašene ali 
reigistrirane dejavnosti gradbeništva (prvi odstavek 49. člena). 

Z denarno kaznijo od 90.000 do 120.000 tolarjev se za prekršek 
kaznuje tudi odgovorna oseba gospodarske družbe iz prejšnjega 
odstavka, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka." 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 POPRAVI 

KRIVIC (ZPKri-A) 

- EPA 458 - II - druga obravnava 

Leon GOSTIŠA 
poslanec DZ RS 

Ljubljana, 14/6-1999 

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 174. in 187. člena 
Poslovnika Državnega zbora RS (Uradni list RS, št. 40/93, 80/ 
94 in 28/95) Državnemu zboru RS v drugo obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
POPRAVI KRIVIC - EPA 458-II, 

ki ga je pripravil na podlagi sklepov in stališč 10. redne seje 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri 
delu njegovih delovnih teles sodeloval predlagatelj. 

Predlagatelj zakona 
Leon GOSTIŠA, l.r. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o popravi krivic (Uradni list RS, št. 59/96) se drugi 
odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi: "Zahteva se lahko 
vloži v roku 6 mesecev po uveljavitvi Zakona o spremembah 
zakona o popravi krivic.". 

2. člen 

Drugi odstavek 23. člena se spremeni tako, da se glasi: "Zahteva 
za revizijo se sme vložiti v roku 6 mesecev po uveljavitvi Zakona 
o spremembah zakona o popravi krivic.". 

3. člen 

Vsem zahtevam iz 10. in 23. člena Zakona o popravi krivic, 
zahtevam, ki so bile vložene pred uveljavitvijo tega zakona in 
zahtevam iz 1. in 2. člena tega zakona, ki bodo vložene v roku 6 
mesecev po uveljavitvi tega zakona, mora biti zagotovljen 
enakopraven status. 

4. člen 

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

Predlog zakona za drugo obravnavo je pripravljen tako, da so 
stališča Državnega zbora sprejeta pri prvi obravnavi v okviru 
skrajšanega postopka, v največji možni meri upoštevana. 

Upoštevano je prvo stališče Državnega zbora in sicer v 3. členu 
Predloga zakona o spremembah zakona o popravi krivic. Gre za 
zagotavljanje enakopravnega statusa vsem tistim vlagateljem: 

zahtev iz 10. in drugega odstavka 23. člena Zakona o popravi 
krivic, ki so bile vložene v zakonsko določenem roku, 

■ zahtev, ki so bile vložene v vmesnem času po poteku roka iz 
Zakona o popravi krivic in do uveljavitve predlaganega 
zakona, ki bo v 1. členu ter 2. členu podaljšal ta rok še za 6 
mesecev, 
zahtev na podlagi 1. člena in 2. člena Predloga zakona o 
spremembah zakona o popravi krivic. 

Drugo stališče Državnega zbora govori o možnosti upravnega 
spora zoper vse sklepe komisij, tako bi imel aktivno legitimacijo 
za vložitev tožbe tudi državni pravobranilec. Sedaj veljaven zakon 
omogoča upravni spor le zoper sklep, s katerim je bila zahteva 
upravičene osebe zavržena ali deloma ali v celoti zavrnjena. 

Žal drugega stališča Državnega zbora ni mogoče upoštevati pri 
pripravi predloga zakona za drugo obravnavo. 

Veliko odločb komisije je že bilo izdanih na podlagi trenutno 
veljavnega zakona. V primeru, če bi omogočili aktivno legitimacijo 
v skladu s stališčem Državnega zbora tudi državnemu 
pravobranilcu, kar bi bilo možno le od uveljavitve Zakona o 
spremembah zakona o popravi krivic, bi to pomenilo, da na podlagi 
vseh prej izdanih odločb ne bi mogel državni pravobranilec vložiti 
tožbe za sprožitev upravnega spora. Zakon o upravnem sporu 
namreč določa 30 dnevni rok za vložitev tožbe, rok začne teči z 
vročitvijo sklepa strankam. 

Tretje in četrto stališče Državnega zbora predlaga večji kvorum 
komisije pri odločanju ter spremembe v zvezi s sestavo komisije. 

Nemogoče se zdi spreminjanje kvoruma (odločanje komisije s 
strožjo večino) ter sestave komisije ob dejstvu, da je komisija že 
nekaj časa aktivno delovala ter izdala veliko sklepov. V primeru, 
če bi šli v obe spremembi, bi upravičenci ne imeli zgotovljenih 
enakih pogojev pri odločanju komisije. 

Zagotoviti enake pogoje vsem upravičencem je mogoče le z 
delovanjem obstoječe komisije, ki odloča z večino, kot jo določa 
Zakon o popravi krivic. 

poročevalec, št. 49 18 30. junij 1999 



Predlog zakona o 

JAVNIH FINANCAH (ZJF) 

- EPA 736 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 114. seji dne 17. junija 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH FINANCAH, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 13. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22. aprila 
1999 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o javnih financah - druga 
obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega Zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Marija JANC, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE DRUGA OBRAVNAVA 
17.6.1999 

PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

(Vsebina in področje veljavnosti zakona) 

(1) S tem zakonom se urejajo sestava, priprava in izvrševanje proračuna Republike Slovenije (v 

nadaljnjem besedilu: državnega proračuna) in proračunov lokalnih samoupravnih skupnosti (v 

nadaljnjem besedilu: občinski proračuni), upravljanje s premoženjem države in občin, 

zadolževanje države oziroma občin, poroštva države oziroma občin, upravljanje njihovih dolgov, 

računovodstvo in proračunski nadzor. Določbe tega zakona, ki se nanašajo na neposredne 

uporabnike občinskega proračuna, veljajo tudi za ožje dele občin, ki so pravne osebe, če s tem 

zakonom ni drugače določeno. 

(2) Ta zakon določa tudi pravila, ki se uporabljajo za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, 
za javne sklade, javne zavode in agencije, pri sestavi in predložitvi finančnih načrtov, upravljanju 

z denarnimi sredstvi, zadolževanju, dajanju poroštev, računovodstvu, predložitvi letnih poročil in 
proračunskem nadzoru. 

(3) Ta zakon ureja tudi zadolževanje ter dajanje poroštev javnih gospodarskih zavodov, javnih 
podjetij in drugih pravnih oseb, v katerih ima država oziroma občina odločujoč vpliv na 
upravljanje. 

2. člen 

(Cilji proračuna in načela zakona) 

(1) Pri pripravi in izvrševanju proračuna si je treba prizadevati za makroekonomsko stabilnost ter 

zagotavljati trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj. 

(2) Sredstva proračuna se uporabljajo za financiranje funkcij državnih in občinskih organov, za 

izvajanje njihovih nalog in druge namene, ki so opredeljeni z ustavo, zakoni ali občinskimi 

predpisi ter v višini, ki je nujna za delovanje in izvajanje njihovih nalog in programov. 

(3) Pri pripravi in izvrševanju proračuna je treba spoštovati načeli učinkovitosti in gospodarnosti. 

(4) V proračunu se izkazujejo vsi prejemki, ki pripadajo državi oziroma občini, ter vsi izdatki 

države oziroma občine za posamezne namene. 

(5) Vsi prejemki in izdatki se izkazujejo v polnem (bruto) obsegu brez medsebojnega 

poračunavanja. 

(6) Vsi prejemki služijo za pokrivanje vseh izdatkov, razen če s tem zakonom ali zakonom, ki 

ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski 

proračun, ni določeno drugače. 
(7) Proračun mora biti uravnovešen med prejemki in izdatki. 
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(8) Proračun sprejema Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državni zbor) oziroma 

občinski svet za leto, kije enako koledarskemu letu. 

(9) Proračun se sprejme pred začetkom leta, na katero se nanaša. 

- (10) Država oziroma občina lahko v tekočem letu razpolaga s tistimi prejemki, ki so bili vplačani v 

njen proračun do konca tekočega leta. Med izdatke proračuna tekočega leta se štejejo tista izplačila 

iz proračuna, ki so bila izvršena do konca tekočega leta. 

(11) Neposredni uporabniki lahko prevzemajo obveznosti in izplačujejo sredstva proračuna v breme 

proračuna tekočega leta samo za namen ter do višine, ki sta določena s proračunom, in če so za to 

izpolnjeni vsi z ustavo, zakoni in drugimi predpisi določeni pogoji, če s tem zakonom ni drugače 

določeno. 

(12) Ukrepe, ki imajo pomembne finančne posledice, je treba utemeljiti z analizo stroškov in koristi 

v skladu s posebnimi predpisi. 

3. člen 

(Pomen izrazov) 

(1) Posamezni izrazi imajo po tem zakonu naslednji pomen: 
1. proračun je akt države oziroma občine, s katerim so predvideni prihodki in drugi prejemki ter 

odhodki in drugi izdatki države oziroma občine za eno leto; 

2. rebalans proračuna je akt države oziroma občine o spremembi proračuna med proračunskim 

letom; 

3. finančni načrt je akt neposrednega in posrednega uporabnika proračuna, Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katerim so 
predvideni njegovi prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki za eno leto; 

4. dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja so strategija gospodarskega razvoja Slovenije, 

prostorski plani in razvojni programi; 

5. neposredni uporabniki so državni oziroma občinski organi ali organizacije; 

6. posredni uporabniki so javni skladi, javni zavodi in agencije, katerih ustanovitelj je država 
oziroma občina; 

7. prejemniki proračunskih sredstev so fizične ali pravne osebe, ki na podlagi pogodbe, sklenjene 

z neposrednim uporabnikom, odločbe ali sklepa neposrednega uporabnika prejmejo proračunska 

sredstva; 
8. javni sektor so neposredni in posredni uporabniki, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, javni 
gospodarski zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih imajo država ali občine odločujoč 

vpliv na upravljanje; 

9. obvezne dajatve so vsi davčni prihodki in nedavčni prihodki, ki so z zakoni in drugimi predpisi 

predpisani kot splošno obvezni (npr. takse, pristojbine in denarne kazni); 

10. prejemki so vsi prihodki, sredstva od prejetih vračil danih posojil, sredstva od prodaje 

kapitalskih deležev in iz naslova zadolževanja; 

11. donacija je namenski neodplačni prihodek, ki ga domača ali tuja pravna ali fizična oseba 

prispeva za določen namen (npr. darilo, pomoč, volilo, denarna zapuščina); 
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12. izdatki so vsi odhodki, sredstva za dana posojila, sredstva za nakup kapitalskih deležev in za 

odplačila glavnic dolga; 

13. investicijski odhodki so odhodki za naložbe v povečanje in ohranjanje stvarnega premoženja 

investitorja; 

14. investicijski transferi so nepovratni odhodki, namenjeni za investicije prejemnikov 

proračunskih sredstev (investitorjev); 

15. državne pomoči so izdatki in zmanjšani prejemki države oziroma občine, ki pomenijo korist 

za prejemnika pomoči in mu tako zagotavljajo prednost pred konkurenti in so namenjeni za financiranje 

in sofinanciranje programov v institucionalnih enotah, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in 

stroritev; 

16. potijen investicijski projekt je investicijski projekt, kije potijen s sklepom investitorja inje 

pripravljen na podlagi predpisane investicijske dokumentacije; 

17. veljaven investicijski projekt je investicijski projekt, ki je vključen v načrt razvojnih 

programov; 

18. zadolževanje je črpanje posojila ali izdaja vrednostnih papirjev za financiranje primanjkljaja 

in za odplačilo glavnic dolga, in 

19. likvidnostno zadolževanje je črpanje kratkoročnega posojila oziroma izdaja kratkoročnega 

vrednostnega papirja za financiranje začasnega primanjkljaja denarnih sredstev, ki je posledica 

neusklajenega gibanja prejemkov in izdatkov proračuna. 

(2) Minister, pristojen za finance, izda seznam neposrednih in posrednih uporabnikov državnega 

proračuna. Seznam se spremeni ali dopolni ob pripravi proračuna za posamezno leto. 

4. člen 

(Odgovornost za izvrševanje proračuna) 

(1) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) je za izvrševanje državnega proračuna 
odgovorna državnemu zboru. □ upanje za izvrševanje občinskega proračuna odgovoren občinskemu 

svetu. O izvrševanju proračuna morata poročati državnemu zboru oziroma občinskemu svetu na način, 

kot je določen s tem zakonom. 

(2) Ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občine mora redno spremljati 

izvrševanje proračuna in o tem, če je treba, obveščati vlado oziroma župana. 

5. člen 

(Predmet zakona, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto) 

(1) Obseg zadolževanja in poroštev države ter obseg zadolžitve javnega sektorja na ravni države v 
posameznem letu, drugi elementi, ki jih določa ta zakon, in posebna pooblastila vladi in mnistrstvu, 

pristojnemu za finance, pri izvrševanju proračuna za posamezno leto se določijo z zakonom o 

izvrševanju državnega proračuna. 

(2) V odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, se določijo tudi obseg zadolževanja in poroštev 

občine in drugi elemeti, ki jih določa ta zakon, ter posebna pooblastila županu pri izvrševanju 

proračuna za posamezno leto. 

6. člen 

(Ocena finančnih posledic zakonov in drugih predpisov) 
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(1) Obrazložitev zakona ali drugega predpisa, ki se predlaga v sprejem vladi, državnemu zboru 
oziroma občinskemu svetu, mora vsebovati oceno finančnih posledic za proračun, iz katere mora biti 

razvidno, ali predlagani predpis povečuje ali zmanjšuje prejemke ali izdatke proračuna. Ocena finančnih 
posledic mora vsebovati: 

1. predvidene spremembe prejemkov in izdatkov proračuna za prihodnja tri leta; 

2. predloge za pokrivanje povečanih izdatkov proračuna ali 

3. predloge za nadomestitev zmanjšanih prejemkov proračuna in 

4. mnenje ministrstva, pristojnega za finance, oziroma za finance pristojnega organa občine. 

(2) Zakoni oziroma občinski odloki, ki urejajo financiranje posebnih potreb v javnem interesu, lahko 

opredeljujejo obvezni obseg sredstev, ki se morajo zagotoviti v proračunu za njihovo financiranje, če 

so v skladu z načrtom razvojnih programov. 

7. člen 

(Finančna služba neposrednega uporabnika) 

(1) Neposredni uporabniki organizirajo službe, ki izvajajo naloge priprave in izvrševanja proračuna ter 

druge naloge, povezane z upravljanjem s premoženjem države, ki je v pristojnosti neposrednih 

uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: finančna služba). Finančna služba enega neposrednega uporabnika 

lahko opravlja naloge tudi za druge neposredne uporabnike. 

(2) Minister, pristojen za finance, predpiše skupne osnove za postopke dela finančnih služb, na podlagi 

katerih lahko neposredni uporabniki podrobneje uredijo organizacijo in postopke dela finančne službe. 

Naloge in pristojnosti finančne službe, ki opravlja naloge za več uporabnikov, ter druge pravice in 

obveznosti v razmerju med finančno službo in uporabniki morajo biti jasno določene. 

(3) Občine organizirajo finančne službe za pripravo in izvrševanje proračuna ter izvajanja drugih nalog, 

povezanih z upravljanjem s premoženjem občine, v skladu z določbo prvega in drugega odstavka tega 

člena. 

8. člen 

(Uporaba denarnih sredstev na računih proračuna na koncu tekočega leta) 

Denarna sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna na koncu tekočega leta, se na predlog 

ministrstva, pristojnega za finance, uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta, če 

s tem zakonom ni drugače določeno. 

2 SESTAVA PRORAČUNA IN FINANČNEGA NAČRTA 

9. člen 

(Sestava proračuna in finančnih načrtov neposrednih in posrednih uporabnikov) 

(1) Proračun sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov. 

(2) Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev 

in naložb ter račun financiranja. 

(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov. 
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(4) Načrt razvojnih programov sestavljajo načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov, ki 

so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s posebnimi zakoni ali drugimi 

predpisi. 

(5) V splošnem in posebnem delu proračuna se prikažejo: 
1. realizacija prejemkov in izdatkov za preteklo leto; 

2. ocena realizacije prejemkov in izdatkov za tekoče leto in 

3. načrt prejemkov in izdatkov za prihodnje leto. 

(6) Finančni načrt posrednega uporabnika, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, sestavljata 

splošni in posebni del, ki sta prikazana v skladu s prejšnjim odstavkom in na način, kot ga predpiše 

minister, pristojen za finance. 

10. člen 

(Bilanca prihodkov in odhodkov, račun Finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja) 
(1) V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo. 

1. davčne prihodke, ki zajemajo tudi prispevke; 
2. nedavčne prihodke; 

3. kapitalske prihodke; 
4. prejete donacije in 

5. transferne prihodke. 

(2) V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo: 

1. tekoče odhodke; 

2. tekoče transfere; 
3. investicijske odhodke in 

4. investicijske transfere. 

(3) V računu finančnih teijatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil, od 

prodaje kapitalskih vlog in vsa sredstva danih posojil ter za nakup kapitalskih naložb. 

(4) V računu financiranja se izkazujejo odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem 

presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki 

v računu finančnih teijatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V 
računu financiranja se prav tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih 

proračuna v proračunskem letu. 

(5) Minister, pristojen za finance, predpiše členitev bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih 

teijatev in naložb ter računa financiranja za državni in občinske proračune, finančne načrte neposrednih 

in posrednih uporabnikov, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, po ekonomski in funkcionalni 

klasifikaciji. 
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11. člen v 
(Načrt razvojnih programov) 

(1) V načrtu razvojnih programov se izkazujejo načrtovani izdatki proračuna za investicije in državne 

pomoči v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po: 

1. posameznih programih neposrednih uporabnikov; 

2. letih, v katerih bodo izdatki za programe bremenili proračune prihodnjih let, in 

3. virih financiranja za celovito izvedbo programov. 

(2) Podrobnejšo vsebino načrta razvojnih programov državnih in občinskih proračunov predpiše 

minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za razvoj. 

(3) Načrt razvojnih programov se letno dopolnjuje. 

3 PRIPRAVA PRORAČUNA IN FINANČNEGA NAČRTA 

3. 1 Priprava proračuna 

12. člen 

(Predlog državnega in občinskega proračuna) 

(1) Vlada predloži državnemu zboru: 
1. proračunski memorandum; 

2. predlog državnega proračuna z obrazložitvami; 

3. program prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, kije 

potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami; 
4. predloge finančnih načrtov za prihodnje leto Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in 

Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, javnih 
skladov in agencij, katerih ustanovitelj je država, z obrazložitvami in 

5. predloge zakonov, ki so potrebni za izvršitev predloga državnega proračuna. 

(2) Dupan predloži občinskemu svetu: 

1. predlog občinskega proračuna z obrazložitvami; 

2. program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja za prihodnje leto, ki je 

potrebna zaradi zagotavljanja prejemkov proračuna, z obrazložitvami; 

3. predloge finančnih načrtov za prihodnje leto javnih skladov in agencij, katerih ustanovitelj je 
občina, z obrazložitvami in 

4. predloge predpisov občine, ki so potrebni za izvršitev predloga občinskega proračuna. 

(3) Sestavni del obrazložitve predloga proračuna so načrti delovnih mest in načrt nabav z 

obrazložitvami. 

13. člen 

(Proračunski memorandum) 

(1) Proračunski memorandum je akt vlade, ki ga predloži državnemu zboru hkrati s predlogom 

državnega proračuna, s katerim vlada, izhajajoč iz ekonomskih razmer in dokumentov dolgoročnega 

razvojnega načrtovanja, predstavi: 
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1. predpostavke gospodarskega razvoja za tekoče in prihodnje leto ter ciljni razvojni scenarij za 

nadaljnja tri leta; 
2. osnovne usmeritve ekonomske in javnofinančne politike; 

3. oceno prejemkov in izdatkov državnega in očinskih proračunov ter celotnih bilanc javnega 

financiranja; 

4. predvidene spremembe državnega in občinskega premoženja ter državnega, občinskega in 

> javnega dolga; 
5. globalni pregled prevzetih obveznosti državnega proračuna, ki terjajo plačilo v prihodnjih letih, 

in politiko načrta razvojnih programov. 

(2) Vlada sprejme proračunski memorandum v mesecu aprilu tekočega leta na predlog ministra, 
pristojnega za finance, in ministra, pristojnega za razvoj. 

14. člen 

(Navodilo za pripravo predloga državnega proračuna) 

(1) Na podlagi sprejetega proračunskega memoranduma minister, pristojen za finance, posreduje 

neposrednim uporabnikom navodilo za pripravo predloga državnega proračuna. 

(2) Navodilo vsebuje: 

1. temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga državnega proračuna; 

2. oceno bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 

financiranja državnega proračuna v prihodnjih dveh letih; 
3. okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v prihodnjih 

dveh letih in 
4. način priprave in terminski načrt za pripravo državnega proračuna in predlogov finančnih 

načrtov neposrednih uporabnikov. 

15. člen 

(Predlog finančnega načrta neposrednega uporabnika) 

(1) Na podlagi navodila za pripravo predloga državnega proračuna pripravijo neposredni uporabniki 

predlog svojega finančnega načrta. 

(2) Obrazložitev predloga finančnega načrta neposrednega uporabnika mora vsebovati: 

1. predstavitev ciljev, strategij in programov na posameznem področju; 

2. zakonske in druge podlage, na katerih temeljijo predvidene strategije in programi; 

3. usklajenost ciljev, strategij in programov z dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja 
in proračunskim memorandumom; 

4. izhodišča in kazalce, na katerih temeljijo izračuni in ocene potrebnih sredstev; 

5. druga pojasnila, ki omogočajo razumevanje predlaganih strategij in programov, in 

6. poročilo o doseženih ciljih in rezultatih strategij in programov s področja neposrednega 

uporabnika za obdobje prvega polletja tekočega leta. 

16. člen 

(Obveščanje občin in posrednih uporabnikov proračuna) 

(1) Minister, pristojen za finance, obvesti občine, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavod 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, javne sklade in agencije o temeljnih 
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ekonomskih izhodiščih in predpostavkah za pripravo državnega proračuna, pristojna 

ministrstva pa javne zavode, katerih ustanovitelj je država oziroma se financirajo iz drržavnega 

proračuna. 
(2) Za finance pristojen organ občine obvesti javne sklade in agencije o temeljnih ekonomskih 

izhodiščih in predpostavkah za pripravo občinskega proračuna, pristojni občinski organi pa javne 

zavode, katerih ustanovitelj je občina. 

17. člen 

(Priprava predloga občinskega proračuna) 

(1) Za finance pristojen organ občine posreduje neposrednim uporabnikom navodilo za pripravo 

občinskega proračuna po prejemu temeljnih ekonomskih izhodišč in predpostavk za pripravo predloga 

državnega proračuna. Navodilo vsebuje: 
1. temeljna ekonomska izhodišča in predpostavke za pripravo predloga občinskega proračuna; 

2. opis načrtovanih politik občine; 

3. oceno bilance prihodkov-in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa 

financiranja občinskega proračuna v prihodnjih dveh letih; 
4. okvirni predlog obsega finančnega načrta posameznega neposrednega uporabnika v prihodnjih 

dveh letih in 

5. način priprave ter terminski načrt za pripravo občinskega proračuna in predlogov finančnih 

načrtov neposrednih uporabnikov. 

(2) Na podlagi navodila za pripravo predloga občinskega proračuna pripravijo neposredni uporabniki 

predlog svojega finančnega načrta z obrazložitvijo, kije pripravljena v skladu z drugim odstavkom 15. 

členom tega zakona in ga predložijo za finance pristojnemu organu občine. 

18. člen 

(Sporočanje predlogov Finančnih načrtov neposrednih uporabnikov državnega proračuna) 
(1) Neposredni uporabniki pripravijo in predložijo ministrstvu, pristojnemu za finance, predloge 

finančnih načrtov na podlagi navodila za pripravo predloga državnega proračuna. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek pripravijo in predložijo predloge finančnih načrtov: 

1. ministrstvo za upravne organe in organizacije v sestavi ministrstva; 

2. Urad predsednika Vlade Republike Slovenije a vladne službe, za organizacijo katerih skrbi 
generalni sekretar; 

3. ministrstvo, pristojno za upravo, za upravne enote; 
4. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vrhovno sodišče) za sodišča, 

5. Senat za prekrške Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: senat za prekrške) za 
samostojne državne organe za postopek o prekrških in 

6. Državno tožilstvo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: državno tožilstvo) za državna 

tožilstva. 

(3) Neposredni uporabniki iz prejšnjega odstavka, ki so pristojni za pripravo in predložitev predlogov 

finančnih načrtov, so pristojni za posredovanje vseh gradiv, ki jih določa ta zakon, med ministrstvom, 

pristojnim za finance, in državnimi organi in organizacijami iz njihove pristojnosti. 

(4) S posebnim zakonom ali zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, se lahko 
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določi, da se finančni načrti neposrednih uporabnikov iz posameznih točk drugega odstavka tega člena 

določijo kot skupni finančni načrt le-teh. 

19. člen 

(Usklajevanje zahtevkov) 
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, pregleda predloge finančnih načrtov neposrednih uporabnikov 

, in predlaga potrebne uskladitve glede na navodilo za pripravo predloga državnega proračuna. 

(2) Če z neposrednimi uporabniki ne doseže soglasja, izdela ministrstvo, pristojno za finance, poročilo 

za vlado, ki sprejme dokončno odločitev. Če z neposrednimi uporabniki, ki niso državni upravni organi 

in organizacije, vlada ne doseže soglasja, vključi v predlog proračuna predlog finančnega načrta, ki ga 

predlaga vlada, in v njegovo obrazložitev predlog finančnega načrta, ki ga predlaga neposredni 

uporabnik. 

20. člen 

(Predpisi za pripravo predloga proračuna) 

Vlada podrobneje predpiše: 
1. vsebino dokumentov razvojnega načrtovanja in postopek njihove priprave na predlog ministra, 

pristojnega za razvoj, in ministra, pristojnega za finance, in 

2. terminski načrt za pripravo državnega proračuna, dokumente in organe, ki so pristojni za 

njihovo pripravo, na predlog ministra, pristojnega za finance, in ministra, pristojnega za razvoj. 

3. 2. Priprava načrta razvojnih programov, načrtov delovnih mest in načrta nabav 

21. člen 

(Priprava predloga načrta razvojnih programov) 
(1) Neposredni uporabniki predložijo predlog načrta razvojnih programov neposrednega uporabnika 

organu, pooblaščenemu za pripravo usklajenega predloga načrta razvojnih programov (v nadaljnjem 

besedilu: predlagatelj), ki ga določi vlada oziroma župan. 

(2) Pri pripravi usklajenega načrta razvojnih programov je treba upoštevati: 

1. da mora biti posamezen program ali projekt neposrednega uporabnika usklajen z dokumenti 
dolgoročnega razvojnega načrtovanja in s proračunskim memorandumom; 

2. da mora biti posamezen investicijski projekt ali program neposrednega uporabnika v skladu s 

predpisano metodologijo za izdelavo investicijske dokumentacije in je potrjen najmanj na ravni 

predinvesticijske zasnove in 
3. merila in način uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi programi ali projekti. 

(3) Predlog načrta razvojnih programov mora biti usklajen s predlogi finančnih načrtov neposrednih 

uporabnikov. 

(4) Če predlog načrta razvojnih programov ni usklajen s proračunom ga mora predlagatelj v 30ih dneh 

po uveljavitvi proračuna uskladiti s proračunom. 
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22. člen 

(Predpisi za pripravo načrta razvojnih programov) 

(1) Minister, pristojen za finance, predpiše način in roke za predložitev predlogov načrtov razvojnih 
programov neposrednih uporabnikov. 

(2) Minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za razvoj, predpiše 

' metodologijo za izdelavo investicijskih programov. 

(3) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, in ministra, pristojnega za razvoj, podrobneje 

predpiše: 
1. pogoje za uvrstitev programov in projektov v načrt razvojnih programov in 

2. merila in način uporabe meril za izbiro med konkurenčnimi projekti in programi. 

(4) Dupan predpiše način in roke za predložitev predlogov načrtov razvojnih programov neposrednih 

uporabnikov. Predpisi iz drugega in tretjega odstavke tega člena veljajo tudi za občine. 

23. člen 

(Priprava predlogov načrtov delovnih mest in njihov sprejem) 

(1) Načrt delovnih mest neposrednega uporabnika zajema sistemizirana in zasedena delovna mesta 

in funkcije pri neposrednem uporabniku za prihodnji dve leti. 

(2) Neposredni uporabniki pripravijo predlog načrta delovnih mest z obrazložitvijo in ga predložijo 

organu, pristojnemu za sprejem oziroma za pripravo skupnega načrta delovnih mest. 

(3) Načrt delovnih mest neposrednega uporabnika državnega proračuna sprejme njegov predstojnik, 

za neposredne uporabnike običnskega proračuna pa župan. Ne glede na določbo prejšnjega stavka 

sprejme načrt delovnih mest za: 

1. državne upravne organe in organizacije vlada na predlog Kadrovske službe Vlade Republike 

Slovenije, kije pristojna za pripravo načrta delovnih mest za državne upravne organe in organizacije; 
2. vrhovno sodišče za sodišča; 

3. senat za prekrške za samostojne državne organe za postopek o prekrških in 

4. državno tožilstvo za tožilstva. 

(4) Organi, pristojni za sprejem oziroma za pripravo načrta delovnih mest, morajo uskladiti predloge 

načrtov delovnih mest s predlogom proračuna. 

(5) Pristojni organi sprejmejo načrt delovnih mest, ki je usklajen s proračunom, v 30 dneh po 
uveljavitvi proračuna. 

(6) Minister, pristojen za finance, oziroma župan predpiše roke in način za pripravo in predložitev 

predlogov načrtov delovnih mest neposrednih uporabnikov. 

24. člen 

(Priprava predloga načrta nabav in njegov sprejem) 

(1) Načrt nabav in gradenj (v nadaljnjem besedilu: načrt nabav) zajema osnovna sredstva, potrebna za 
delovanje neposrednih uporabnikov. V njem se ločeno po neposrednih uporabnikih izkažejo odplačni 
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način pridobitve lastninske pravice in zakup osnovnih sredstev, investicijsko vzdrževanje in obnova 

osnovnih sredstev, ločeno po: 

1. zgradbah in prostorih; 

2. prevoznih sredstvih; 

3. informacijski opremi in storitvah; 

4. drugi opremi; 

5. zemljiščih in naravnem bogastvu in 

6. drugih osnovnih sredstvih. 

(2) Neposredni uporabniki pripravijo predlog načrta nabav z obrazložitvijo in ga predložijo 

organu,pristojnemu za sprejem oziroma za pripravo skupnega načrta nabav. 

(3) Vlada oziroma župan sprejme načrt nabav, ki vsebuje načrtovane projekte neposrednih 
uporabnikov. Predlog skupnega načrta nabav za sodišča, za samostojne državne organe za postopek 

o prekrških, za državna tožilstva in za državno pravobranilstvo pripravi ministrstvo, pristojno za 
pravosodje. 

(4) Organi, pristojni za sprejem oziroma za pripravo načrta nabav, morajo uskladiti predloge načrtov 

nabav s predlogom proračuna. 

(5) Vlada sprejme načrt nabav, kije usklajen s proračunom, v 30 dneh po uveljavitvi proračuna. 

(6) Minister, pristojen za finance, oziroma župan predpiše roke in način za pripravo in predložitev 
predlogov načrtov nabav neposrednih uporabnikov. 

3. 3 Priprava finančnega načrta posrednega uporabnika proračuna, Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

25. člen 

(Priprava in posredovanje Finančnega načrta posrednega uporabnika državnega proračuna, 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije) 
(1) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, morajo pripraviti 
predloge finančnih načrtov ob pripravi in na podlagi izhodišč, ki veljajo za državni proračun. 

(2) Pristojna ministrstva morajo na način in v roku, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, 

zahtevati od posrednih uporabnikov državnega proračuna, da jim pošljejo podatke, potrebne za 
pripravo finančnih načrtov ministrstev. Minister, pristojen za finance, lahko od neposrednih 

uporabnikov zahteva podatke, ki se našajo na financiranje posrednih uporabnikov in so potrebni za 

pripravo predloga državnega proračuna. 

(3) Predloge finančnih načrtov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, javnih skladov in agencij morajo 

pristojna ministrstva predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance, kijih hkrati s predlogom državnega 

proračuna predloži vladi, ta pa državnemu zboru. 
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(4) Finančne načrte posrednih uporabnikov državnega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, 

določenem v posebnem zakonu ali drugem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. 

Če se posredni uporabnik v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njegov finančni načrt 
sprejme v 60ih dneh po sprejetju državnega proračuna. 

26. člen 

(Priprava in predložitev finančnega načrta posrednega uporabnika občinskega proračuna) 

(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo pripraviti predloge finančnih načrtov ob pripravi 
in na podlagi izhodišč, ki veljajo za občinski proračun. 

(2) Neposredni uporabniki občinskega proračuna morajo na način in v roku, kot ga predpiše župan, 

od posrednih uporabnikov zahtevati, da jim pošljejo podatke, potrebne za pripravo finančnih načrtov 
neposrednih uporabnikov. Dupan lahko od neposrednih uporabnikov zahteva podatke, ki se našajo na 

financiranje posrednih uporabnikov in so potrebni za pripravo predloga občinskega proračuna. 

(2) Predloge finančnih načrtov javnih skladov in agencij morajo pristojni organi predložiti za finance 

pristojnemu organu občine, ki jih hkrati s predlogom občinskega proračuna predloži županu, ta pa 

občinskemu svetu. 

(3) Finančne načrte posrednih uporabnikov občinskega proračuna sprejme pristojni organ po postopku, 
določenem v posebnem predpisu ali v aktu o ustanovitvi posrednega uporabnika. Če se pravna oseba 

v pretežnem delu financira iz proračunskih sredstev, se njen finančni načrt sprejme v 30ih dneh po 

sprejetju občinskega proračuna. 

4 SPREJEMANJE PRORAČUNA 

4.1 Postopek sprejemanja proračuna 

27. člen 

(Predložitev predloga proračuna državnemu zboru oziroma občinskemu svetu) 
(1) Minister, pristojen za finance, predloži predlog državnega proračuna za prihodnje leto vladi do 15. 

septembra tekočega leta. Vlada ga mora sprejeti in predložiti državnemu zboru skupaj s proračunskim 
memorandumom do 1. oktobra tekočega leta. 

(2) Dupan predloži predlog občinskega proračuna-za prihodnje leto občinskemu svetu v 30ih dneh 

po predložitvi državnega proračuna. 

(3) Če se med pripravo predloga proračuna bistveno spremenijo predpostavke gospodarskega razvoja, 

usmeritve ekonomske in javnofinančne politike, obseg in sestava proračuna, sprejme vlada ob predlogu 

državnega proračuna tudi spremembe proračunskega memoranduma. 

28. člen 

(Sprejemanje proračuna) 
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(1) Državni zbor oziroma občinski svet mora sprejeti proračun v roku, ki omogoča uveljavitev 

proračuna s 1. januarjem leta, za katero se sprejema proračun. 

(2) Podrobnejše postopke sprejemanja proračuna uredita državni zbor oziroma občinski svet s 
poslovnikom. 

29. člen 

(Omejitve pri sprejemanju proračuna) 

(1) Amandmaji k predlogu proračuna, kijih predlaga državni zbor oziroma občinski svet, morajo biti 

v okviru obsega proračunskega presežka oziroma primanjkljaja in obsega zadolžitve, ki ga predlaga 

vlada oziroma župan. 

(2) Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo obsegati predloge za povečanje prejemkov 

proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v isti višini, pri čemer ti ne smejo biti v breme 

proračunske rezerve ali splošne proračunske rezervacije. 

30. člen 

(Predložitev občinskih proračunov) 

□upan predloži občinski proračun ministrstvu, pristojnemu za finance, v tridesetih dneh po njegovem 

sprejetju. 

4. 1 Sredstva v obdobju začasnega financiranja 

31. člen 

(Sredstva v obdobju začasnega financiranja) 
(1) Če proračun ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje začasno nadaljuje 

na podlagi proračuna za preteklo leto in za enake programe kot v preteklem letu. V obdobju začasnega 

financiranja neposredni uporabniki ne smejo povečevati števila zaposlenih glede na stanje na dan 31. 
december preteklega leta. 

(3) V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne s porabljenimi 

sredstvi v enakem obdobju v proračunu za preteklo leto. 

(4) Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun 

tekočega leta. 

32. člen 

(Odločanje o začasnem financiranju) 
(1) Odločitev o začasnem financiranju države sprejme vlada in o tem obvesti državni zbor. 

(2) Odločitev o začasnem financiranju občine sprejeme občinski svet. 

(3) Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. 
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5 IZVRŠEVANJE PRORAČUNA 

5. 1 Prejemki proračuna in načrtovanje likvidnosti proračuna 

33. člen 

(Vplačila v proračun) 

- (1) Prejemki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu z zakonom in drugimi predpisi 

ne glede na obseg, ki je v proračunu določen za posamezno vrsto prejemka. 

* 
(2) Neposredni uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje prejemkov 

proračuna iz svoje pristojnosti ter izločanje teh prejemkov v proračun. 

(3) Določbi prvega in drugega odstavka tega člena veljata tudi v obdobju začasnega financiranja. 

34. člen 

(Plačila obveznih dajatev v denarju) 
Obvezne dajatve se plačujejo v denarju, razen če ni z zakonom določeno drugače. 

35. člen 

(Določanje obsega izdatkov neposrednih uporabnikov za določeno obdobje) 

(1) Neposredni uporabniki smejo plačevati obveznosti samo v obsegu, ki ga za trimesečje ali drugo 

obdobje neposrednemu uporabniku določi vlada oziroma župan (v nadaljnjem besedilu: kvota). 
i 

(2) Pri določanju predloga kvote neposrednemu uporabniku minister, pristojen za finance, oziroma za 

finance pristojen organ občine upošteva v letnem finančnem načrtu neposrednega uporabnika 
zagotovljena sredstva, prevzete obveznosti neposrednega uporabnika in predlog kvote, ki ga je 

pripravil neposredni uporabnik, ter likvidnostne možnosti proračuna. Ministrstvo, pristojno za finance, 

oziroma za finance pristojen organ občine mora sporočiti neposrednemu uporabniku kvoto vsaj 

petnajst delovnih dni pred začetkom obdobja, na katero se nanaša. 

(3) Minister, pristojen za finance, določi za državni in občinske proračune postopek in pogoje, kijih 

je treba upoštevati pri določanju kvot iz prvega in drugega odstavka tega člena, ter ukrepe ob 

nespoštovanju predpisanih kvot. 

36. člen 

(Načrtovanje likvidnosti proračuna) 
(1) Ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občine načrtuje likvidnost 
proračuna z napovedjo denarnega toka proračuna na podlagi mesečnih načrtov za izvrševanje 

proračuna, ki jih pripravi ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občine 

na način in v rokih, kot jih predpiše minister, pristojen za finance. 

(2) Mesečni načrta za izvrševanje proračuna je pregled načrtovanih prihodkov, povečanih za sredstva 

vrnjenih posojil in sredstva od prodaje kapitalskih naložb, ter pregled načrtovanih odhodkov, 

povečanih za dana posojila in sredstva za nakup kapitalskih naložb ter odplačil glavnic dolga. 

(3) Največji možni obseg načrtovanih odhodkov, povečanih za dana posojila in sredstva za nakup 
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kapitalskih deležev ter odplačila dolga, v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna predhodno 

določi minister, pristojen za finance. 

5. 2 Prerazporejanje proračunskih sredstev 

37. člen 

(Prerazporejanje proračunskih sredstev) 
(1) Proračunska sredstva je mogoče prerazporejati pod pogoji in na način, kijih določata ta zakon in 

zakon, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma odlok, s katerim se sprejme občinski 

proračun. 

(2) Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih teijatev in naložb 

in računom financiranja ni dovoljeno. 

38. člen 

(Prerazporejanje sredstev za odplačila dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem, in 

poroštev) 

(1) Obveznosti iz državnega oziroma občinskega dolga, stroškov, povezanih z zadolževanjem, in 

poroštev se poravnavajo ne glede na sredstva, ki so za ta namen izkazana v posebnem delu proračuna. 

(2) Ne glede na določbo drugega odstavka prejšnjega člena lahko vlada prerazporedi sredstva za 
pokrivanje obveznosti iz prejšnjega odstavka iz bilance prihodkov in odhodkov. 

(3) O prerazporeditvi sredstev iz prejšnjega odstavka vlada obvesti državni zbor, župan pa občinski 

svet v 30ih dneh. 

5. 3 Začasno zadrževanje izvrševanja proračuna in rebalans proračuna 

39. člen 

(1) Če se med proračunskim letom zaradi nastanka novih obveznosti za proračun ali spremenjenih 
gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna, lahko vlada na predlog 

ministrstva, pristojnega za finance, oziroma župan na predlog za finance pristojnega organa občine 

največ za 45 dni zadrži izvrševanje posameznih izdatkov (v nadaljnjem besedilu: začasno zadržanje 

izvrševanja). Z ukrepi začasnega zadržanja izvrševanja lahko: 

1. ustavi prevzemanje obveznosti; 

2. predlaga podaljšanje pogodbenih rokov plačil; 
3. ustavi izdajanje soglasij k pogodbam in 
4. ustavi prerazporejanje proračunskih sredstev, potrebno zaradi prevzemanja obveznosti. 

(2) Ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občine pripravi predlog 

obsega in ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja v sodelovanju z neposrednimi uporabniki. Ukrepi 

začasnega zadržanja izvrševanja se morajo enakomerno nanašati na vse neposredne uporabnike. 

(3) O odločitvi iz prvega odstavka tega člena mora vlada obvestiti državni zbor, župan pa občinski 

svet. 
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(4) Če se med izvajanjem ukrepov začasnega zadržanja izvrševanja proračuna proračun ne more 

uravnovesiti, mora najkasneje 15 dni pred iztekom roka za začasno zadržanje izvrševanja proračuna 

vlada oziroma župan predlagati rebalans proračuna. 

(5) Z rebalansom proračuna, ki ga sprejme državni zbor oziroma občinski svet na predlog vlade 

oziroma župana, se prejemki in izdatki proračuna ponovno uravnovesijo. 

(6) V obdobju sprejemanja rebalansa proračuna lahko vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, 

oziroma župan ponovno začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov. 

5. 4 Vključevanje nenačrtovanih prejemkov in izdatkov v proračun 

40. člen 

(Vključevanje novih obveznosti v proračun) 

Če se po sprejemu proračuna sprejme zakon ali odlok, na podlagi katerega nastanejo nove obveznosti 

za proračun, vključi vlada oziroma župan te obveznosti v proračun in določi obseg izdatkov za ta 
namen v okviru večjih pričakovanih prejemkov in obsega zadolžitve, ki je določen s proračunom, ali 

s prerazporeditvijo sredstev v okviru možnih prihrankov sredstev. 

41. člen 

(Splošna proračunska rezervacija) 
(1) V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak zadrži kot 

splošna proračunska rezervacija. 

(2) Sredstva splošne proračunske rezervacije se uporabljajo za nepredvidene namene, za katere v 
proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso 

zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. 

(3) O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča vlada na predlog ministra, pristojnega 

za finance. Dodeljena sredstva splošne proračunske rezervacije se razporedijo v finančni načrt 

neposrednega uporabnika. 

42. člen 

(Namenski prejemki in izdatki proračuna) 

(1) Če se po sprejemu proračuna vplača namenski prejemek, ki zahteva sorazmeren namenski izdatek, 
ki v proračunu ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se v višini dejanskih prejemkov povečata 

obseg izdatkov finančnega načrta neposrednega uporabnika in proračun. 

(2) Namenska prejemki proračuna so donacije, namenski prejemki proračunskega sklada, prihodki od 
lastne dejavnosti neposrednih uporabnikov, prihodki od prodaje ali zamenjave državnega oziroma 

občinskega stvarnega premoženja in odškodnine iz naslova zavarovanj. Z zakonom, ki se nanaša na 

izvrševanje državnega proračuna, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, se lahko 

določijo tudi druge vrste namenskih prejemkov in izdatkov proračuna. 

(3) Minister, pristojen za finance, podrobneje uredi način vključevanja namenskih prejemkov in 

izdatkov v državni in občinske proračune, za sredstva lastne dejavnosti pa določi tudi namene in 

30. junij 1999 35 poročevalec, št. 49 



pogoje porabe teh sredstev. 

43. člen 

(Prenos namenskih sredstev) 

(1) Namenska sredstva, ki niso bila porabljena v preteklem letu, razen sredstva, ki jih neposredni 

uporabnik doseže z lastno dejavnostjo, se prenesejo v proračun za tekoče leto. 

(2) Za obseg prenesenih sredstev se povečata obseg sredstev v finančnem načrtu uporabnika, na 

katerega se nanašajo, in proračun. 

44. člen 

(Vračilo donacij) 

Neposredni uporabnik državnega oziroma občinskega proračuna, ki je bil prejemnik donacije, mora 

v okviru svojega finančnega načrta zagotoviti sredstva za vračilo donacije, ki jo zahteva donator nazaj, 

ker donacija ni bila porabljena na način in pod pogoji, kot jih je določil donator. 

45. člen (44. člen) 

(Obveznosti iz preteklih let) 
Neposredni uporabniki zagotovijo sredstva za obveznosti iz preteklih let, ki niso predvidene v 

proračunu za tekoče leto, v okviru sredstev proračuna tekočega leta. 

46. člen (45. člen) 

(Spremembe neposrednih uporabnikov med letom) 

(1) Če se med letom spremeni delovno področje oziroma pristojnost neposrednega uporabnika, se 

sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za delovanje neposrednega uporabnika. O povečanju 

ali zmanjšanju sredstev odloča vlada oziroma župan. 

(2) Če se neposredni uporabnik med letom ukine in njegovih nalog ne prevzame drug neposredni 

uporabnik, se neporabljena sredstva prenesejo v splošno proračunsko rezervacijo. 

5. 5 Proračunska rezerva 

47. člen (46. člen) 

(1) V proračunu se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad. 

(2) Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za financiranje izdatkov za pokrivanje posledic 
izrednih razmer, kot so zlasti poplave, suša, požar, potres in druge naravne ali ekološke nesreče, 

živalske kužne bolezni, rastlinski škodljivci in akcije Slovenske vojske ter Policije v izrednih razmerah. 

(3) V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih letnih prejemkov proračuna v višini, 

kije določena s proračunom, vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Del sredstev se 

izloča v rezerve začasno vsak mesec, dokončno pa po zaključnem računu proračuna za preteklo leto. 

(4) O uporabi sredstev proračunske rezerve v posameznem primeru do višine 0,1% v proračunu 

načrtovane proračunske rezerve odloča vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, oziroma 

župan na predlog za finance pristojnega organa občine in o uporabi sredstev obvešča državni zbor 
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oziroma občinski svet na način, kot je določen s tem zakonom. O uporabi sredstev proračunske rezerve 
v znesku, ki presega navedeno višino, odloča državni zbor oziroma občinski svet s posebnim zakonom 

oziroma odlokom. 

5. 6 Prevzemanje obveznosti v breme proračuna 

48. Člen člen (47. člen) 

(Prevzemanje obveznosti v breme proračuna tekočega leta) 

(1) Neposredni uporabnik prevzema obveznosti s pisno pogodbo, razen če ni z zakonom drugače 

določeno. Za nalogo, za katero zagotavlja sredstva več neposrednih uporabnikov, je lahko sklenjena 

le ena večstranska pogodba, v kateri je določen neposredni uporabnik, ki je koordinator nalog. 

(2) Neposredni uporabnik mora pri prevzemanju obveznosti s pogodbo, katere vrednost presega 

višino, določeno v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s 

katerim se sprejme občinski proračun, k finančnim določbam pogodbe pridobiti predhodno soglasje 
ministra, pristojnega za finance, oziroma za finance pristojnega organa občine. Minister, pristojen za 

finance, oziroma za finance pristojen organ občine izda soglasje v desetih dneh po vložitvi popolne 

vloge za izdajo soglasja. 

49. člen člen (48. člen) 

(Prevzemanje obveznosti v breme proračunov prihodnjih let) 
(1) Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti s pogodbami, ki zahtevajo plačilo v prihodnjih 
letih, če so za ta namen že planirana sredstva v proračunu tekočega leta. 

(2) Neposredni uporabnik lahko prevzame obveznost iz prejšnjega odstavka, katere vrednost presega 

višino, določeno v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s 

katerim se sprejme občinski proračun, samo po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za finance, 

oziroma za finance pristojnega organa občine. Minister, pristojen za finance, oziroma za finance 
pristojen organ občine izda soglasje v desetih dneh po vložitvi popolne vloge za izdajo soglasja. 

(3) V zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim je 

sprejet občinski proračun, se za posamezne namene določi največji obseg obveznosti, ki zahtevajo 

plačilo v prihodnjih letih in jih lahko neposredni uporabnik prevzame v tekočem letu. 

(4) Omejitve iz prejšnjih odstavkov ne veljajo za obveznosti, povezane z zadolževanjem države 

oziroma občine in upravljanjem z dolgovi države oziroma občine. 

(5) Plačila sredstev, ki izhajajo v skladnu s tem členom prevzetih obveznosti, mora neposredni 
uporabnik vključiti v proračun leta, v katerem zapadejo. 

50. člen člen (49. člen) 

(Plačevanje obveznosti) 
(1) Neposredni uporabnik mora pri dogovaijanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se 

poravnavajo iz proračuna, upoštevati roke plačil, ki jih za posamezne namene državnih in občinskih 
proračunov predpiše minister, pristojen za finance. 
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(2) Neposredni uporabnik uporablja sredstva za plačevanje že opravljenih nabav blaga, storitev in 

gradbenih del. Dogovaijanje o predplačilih je možno le izjemoma ob primernem zavarovanju predplačil 

ter na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, oziroma župana. Način 

zavarovanja predplačil iz državnih in občinskih proračunov predpiše minister, pristojen za finance. 

51. člen (50. člen) 

(Oddaja javnih naročil) 
(1) Pogodba za nabavo blaga, storitev in gradbenih del v breme proračunskih sredstev se lahko sklene 

samo skladno s predpisi o javnem naročanju. 

(2) Sredstva subvencij, posojil in drugih oblik državnih pomoči se dodelijo na podlagi predhodno 

izvedenega javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu Republike Slovenije, pod pogoji in po 

postopku, ki ga predpiše minister, pristojen za finance, če s posebnim zakonom ni drugače določeno. 

5. 7 Izplačila iz proračuna in vračila vanj 

52. člen (51. člen) 

(Izplačila iz proračuna) 

(1) Vsak izdatek iz proračuna mora imeti za podlago verodostojno knjigovodsko listino, s katero se 
izkazuje obveznost za plačilo. 

(2) Pravni temelj in višino obveznosti, ki izhaja iz verodostojne knjigovodske listine, je treba pred 

izplačilom preveriti in pisno potrditi. 

(3) Minister, pristojen za finance, podrobneje uredi načine prevzemanja obveznosti, obveščanja o 

prevzetih obveznostih in načine izplačil iz državnega in občinskega proračuna. 

53. člen (52. člen) 

(Vračila v proračun) 
(1) Če se naknadno ugotovi, daje bilo izplačilo iz proračuna neupravičeno izvršeno, mora neposredni 
uporabnik takoj zahtevati vračilo v proračun. 

(2) Če se pri proračunskem nadzoru ugotovi, da so bila sredstva uporabljena v nasprotju z zakonom 

ali proračunom, proračunski inšpektor z odločbo izreče ukrep, s katerim se zahteva vračilo sredstev. 

(3) Za sredstva, vrnjena v proračun v istem proračunskem letu, se zniža obremenitev finančnega 
načrta uporabnika, v breme katerega so bila sredstva plačana. 

5. 8 Proračunski sklad 

54. člen (53. člen) 

(Proračunski sklad) 
(1) Proračunski sklad je evidenčni račun v okviru računa proračuna, ki ga odpre država oziroma občina 

zaradi ločenega vodenja določenih prejemkov in izdatkov in uresničevanja posebnega namena. 
Proračunski sklad se ustanovi s posebnim zakonom, mednarodno pogodbo ali odlokom občine (v 
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nadaljnjem besedilu: akt o ustanovitvi proračunskega sklada). 

(2) Akt o ustanovitvi proračunskega sklada mora določati: 

1. namen proračunskega sklada; 

2. čas, za katerega je proračunski sklad ustanovljen; 
3. ministrstvo oziroma občinski organ, ki je pristojen za upravljanje proračunskega sklada in za 

• razpolaganje s sredstvi proračunskega sklada in 
4. vire financiranja proračunskega sklada. 

55. člen (54. člen) 

(Financiranje proračunskega sklada in odgovornost za obveznosti proračunskega sklada) 
(1) Proračunski sklad se financira iz: 

1. proračunskih sredstev, zagotovljenih v proračunu za tekoče leto; 

2. namenskih prejemkov proračuna, ki so določeni kot namenski prejemki proračunskega sklada, 

in 

3. prejemkov od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi proračunskega sklada. 

(2) Obveznosti proračunskega sklada se pokrivajo iz premoženja sklada. 

56. člen (55. člen) 

(Upravitelj proračunskega sklada) 

(1) Upravitelj proračunskega sklada je pristojno ministrstvo oziroma pristojni organ občine. 

(2) S prenehanjem proračunskega sklada prevzame pravice in obveznosti proračunskega sklada 

upravitelj. 

57. člen (56. člen) 

(Posebnosti razpolaganja s sredstvi proračunskega sklada) 
(1) Izplačila v breme proračunskega sklada se lahko izvajajo do višine razpoložljivih sredstev 

proračunskega sklada, obveznosti pa se lahko prevzemajo v okviru utemeljeno pričakovanih prejemkov 

proračunskega sklada. 

(2) Neporabljena sredstva na računu proračunskega sklada na koncu tekočega leta se prenesejo v 

prihodnje leto. 

, 58. člen 

(Prenehanje proračunskega sklada) 
(1) Proračunski sklad preneha: 

1. s potekom časa za katerega je ustanovljen ali 
2., če je dosežen namen proračunskega sklada ali 

3 ., če proračunski sklad ne izpolnjuje namena za katerega je ustanovljen ali 

4., če sredstva proračunskega sklada ne zadostujejo za izpolnjevanje njegovega namena. 

(2) Pristojno ministrstvo oziroma pristojni organ občine mora v 30ih dneh po nastopu pogojev za 

prenehanje proračunskega sklada po predpisanem postopku predlagati vladi oziroma županu 

spremembo akta o ustanovitvi proračunskega sklada. 
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5. 9 Sistem enotnega zakladniškega računa 

- 59. člen (57. člen) 

(1) Izvrševanje državnega proračuna se opravlja prek računov, ki jih pri Banki Slovenije odpre 
minister, pristojen za finance, in ki sestavljajo sistem enotnega zakladniškega računa. V sistem 

' enotnega zakladniškega računa sta s svojimi računi vključena tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu 

zavarovanja. 

(2) Izvrševanje občinskega proračuna se opravlja prek računov, kijih pri Banki Slovenije v soglasju 

z ministrstvom, pristojnim za finance, odpre župan. 

(3) Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih in stroški, nastali v zvezi z 

zagotavljanjem likvidnosti v sistemu enotnega zakladniškega računa, so prihodek oziroma odhodek 

državnega proračuna ali Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ali Zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije. 

5. 10 Poročanje o izvrševanju proračuna 

60. člen (58. člen) 

(Poročanje o doseženih ciljih in rezultatih) 
(1) Neposredni uporabniki morajo pripraviti poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področjih iz 

svoje pristojnosti v preteklem letu do 28. februarja tekočega leta in ga predložiti ministrstvu, 
pristojnemu za finance, ta pa vladi. Vlada mora poročila predložiti državnemu zboru skupaj z 

zaključnim računom proračuna. 

(2) Minister, pristojen za finance, predpiše enotno metodologijo za pripravo poročil o doseženih ciljih 

in rezultatih. 

61. člen (59. člen) 

(Poročanje o izvrševanju proračuna) 
(1) Minister, pristojen za finance, oziroma župan v juliju poroča vladi oziroma občinskemu svetu o 

izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje: 
1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno 

realizacije do konca leta; ' 
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna 

preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, 

spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in 
unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih terjatvah iz naslova poroštev; 

3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in 

4. predlog potrebnih ukrepov. 

(2) Vlada mora poročilo iz prejšnjega odstavka predložiti državnemu zboru. 

5. 11 Pristojnosti predstojnika neposrednega uporabnika 
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62. člen (60. člen) 

(Pristojnost predstojnika neposrednega uporabnika) 

(1) Predstojnik neposrednega uporabnika je pristojen za prevzemanje obveznosti, verifikacijo 

obveznosti, izdajo odredbe za plačilo v breme proračunskih sredstev organa, ki ga vodi, in ugotavljanje 

pravice izterjave ter izdajanje nalogov za izteijavo v korist proračunskih sredstev. 

(2) Predstojnik neposrednega uporabnika odgovarja za zakonitost, namenskost, učinkovitost in 

gospodarnost razpolaganja s proračunskimi sredstvi. 

(3) Predstojnik neposrednega uporabnika lahko s pooblastilom prenese posamezna upravičenja iz 

prvega odstavka tega člena na druge osebe. Oseba, ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo, je 

odredbodajalec. 

63. člen (61. člen) 

(Razmejitev pristojnosti med odredbodajalci, računovodji in notranjimi nadzorniki) 

(1) Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci, 

računovodji in notranjimi nadzorniki. 

(2) Funkcije odredbodajalca, računovodje in notranjega nadzornika so nezdružljive. 

6 UPRAVLJANJE Z DR DAVNIM IN OBČINSKIM PREMO □ EN JEM 

6. 1 Splošna določba 

64. člen (62. člen) 

(Državno in občinsko premoženje in njegovo upravljanje) 
(1) Državno in občinsko premoženje po tem zakonu je finančno in stvarno premoženje v lasti države 

in občin. Finančno premoženje so denarna sredstva, kapitalske naložbe, ovrednoteno premoženje v lasti 

države oziroma občine, ki ga upravljajo javni zavodi, javni skladi in agencije (v nadaljnjem besedilu: 

vloge v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah), in teijatve. Kapitalske naložbe so delnice in deleži 
v gospodarskih družbah in javnih podjetjih. Stvarno premoženje je sestavljeno iz premičnin in 

nepremičin. 

(2) Ovrednoteno premoženje v lasti države oziroma občine, ki ga upravljajo javni zavodi, javni skladi 
in agencije, se v njihovi bilanci stanja vodi kot obveznost do države oziroma občine. 

(3) Neposredni uporabniki upravljajo z državnim in občinskim premoženjem skladno z določbami tega 

zakona. 

6. 2. Upravljanje s finančnim premoženjem 

65. člen (63. člen) 

(Upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotega 

zakladniškega računa) 

30. junij 1999 41 poročevalec, št. 49 



(1) S prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem enotega zakladniškega računa, 

upravlja minister, pristojen za finance. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije 
in banke ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki naložbe in načinu 

izbire banke odloča minister, pristojen za finance. 

(2) Iz prostih denarnih sredstev na računih državnega proračuna lahko daje minister, pristojen za 

* finance, likvidnostna posojila Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavodu za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje Slovenije, obema za obvezni del zavarovanja, javnim skladom in agencijam, 

katerih ustanovitelj je država, in sicer pod pogoji, kijih določi zakon, ki ureja izvrševanje proračuna 

za posamezno leto, in po pravilih, kijih določi minister, pristojen za finance. 

66. člen (64. člen) 

(Upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi občinskih proračunov) 

S prostimi denarnimi sredstvi na računih upravlja župan. Prosta denarna sredstva se lahko nalagajo v 

Banko Slovenije, banke in državne vrednostne papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in 
donosnosti naložbe. O obliki naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za 

finance. 

67. člen (65. člen) 

(Ponudba prostih denarnih sredstev posrednih uporabnikov državnega oziroma občinskih 

proračunov) 

Ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občine lahko zahteva, da mu 

posredni uporabniki državnega proračuna oziroma posredni uporabniki občinskega proračuna pred 

deponiranjem prostih denarnih sredstev pri bankah ali pred nalaganjem teh sredstev v vrednostne 

papiije ponudijo denarna sredstva, če je to treba zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev na računih, 

vključenih v sistem enotega zakladniškega računa, oziroma za izvrševanje občinskega proračuna. 

68. člen (66. člen) 

(Upravljanje kapitalskih naložb države oziroma občin in vlog države oziroma občin v javnih 
zavodih, javnih skladih in agencijah) 

(1) S kapitalskimi naložbami države in vlogami države v javnih zavodih, javnih skladih in agencijah (v 

nadaljnjem besedilu: kapitalske naložbe in vloge) upravljajo pristojna ministrstva v soglasju z 
ministrstvom, pristojnim za finance. S kapitalskimi naložbami in vlogami občin upravlja za finance 

pristojen organ občine. 

(2) Pristojna ministrstva oziroma za finance pristojen organ občine v imenu lastnika oziroma 
ustanovitelja izvajajo naslednje naloge: 

1. nadzor nad poslovanjem in poslovnimi rezultati pravnih oseb; 
2. usklajevanje finančnih načrtov za prihodnje leto in letnih poročil za preteklo leto javnih 

zavodov, javnih skladov in agencij in dajanje sogasij k njim; 

3. nadzor nad zadolževanjem pravnih oseb in 

4. uveljavljanje različnih pravic lastnika kapitalske naložbe (npr. sodelovanje na skupščinah in v 

nadzornih svetih) in vlog. 

(3) Za vodenje centralne evidence kapitalskih naložb in vlog države je pristojno ministrstvo, pristojno 

za finance, oziroma za finance pristojen organ občine. 
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69. člen (67. člen) 

(Poročanje o upravljanju kapitalskih naložb in vlog države oziroma občine) 

(1) Pristojno ministrstvo oziroma župan pripravi poročilo o upravljanju s kapitalskimi naložbami in 
vlogami za preteklo poslovno leto do 30. junija tekočega leta in ga predloži ministrstvu, pristojnemu 

za finance oziroma občinskemu svetu. 

(2) Pravne osebe, v katerih ima država oziroma občina najmanj 15 - odstotni delež v kapitalu, morajo 

najpozneje v 180 dneh po koncu poslovnega leta, vendar najmanj 30 dni pred objavo sklica seje 

skupščine, predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance, in pristojnemu ministrstvu oziroma za finance 

pristojnemu organu občine gradivo za sejo skupščine in vsa revizijska poročila ter poročila nadzornih 
organov za preteklo poslovno leto, če jih gradivo za sejo skupščine ne vsebuje. 

(3) Minister, pristojen za finance, oziroma župan lahko v pravnih osebah, v katerih ima država oziroma 

občina najmanj 15 - odstotni delež v kapitalu, zahteva revizijo poslovanja na stroške revidirane osebe. 

70. člen (68. člen) 

(Odločanje o pridobivanju kapitalskih naložb in vlog in razpolaganje države oziroma občine 

z njimi) 
O pridobivanju kapitalskih naložb in vlog države oziroma občine in razpolaganju z njimi odloča vlada 

na predlog pristojnega ministra, usklajenega z ministrom, pristojnim za finance, oziroma občinski svet, 
razen če ni z zakonom o lokalni samoupravi drugače določeno. 

71. člen (69. Člen) 

(Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog države in občin) 
Kupnina od prodaje kapitalskih naložb in vlog se uporabi samo za odplačila dolgov v računu 

financiranja. 

72. člen (70. člen) 

(Izterjava regresnih terjatev iz naslova poroštev) 
Če so bila za izpolnitev obveznosti iz posojilnih pogodb ali drugih obveznosti, za katere je dala država 

oziroma občina poroštvo, uporabljena sredstva proračuna, se vzpostavi terjatev do poroštvenega 

dolžnika, namesto katerega je bila plačana obveznost. Minister, pristojen za finance, oziroma za finance 
pristojen organ občine začne takoj po izpolnitvi obveznosti postopek za poplačilo regresne terjatve od 

regresnega dolžnika na podlagi pogodbe o zavarovanju. 

73. člen (71. člen) 

(Konverzija terjatve v kapitalsko naložbo) 
(1) Država lahko pridobiva kapitalske naložbe v gospodarskih družbah neodplačno, iz sredstev 

proračuna ali z vplačilom kapitala s stvarnim vložkom. 

(2) Pridobitev kapitalskih naložb države v gospodarskih družbah z vplačilom kapitala s stvarnim 

vložkom se lahko izvede s: 

1. konverzijo zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev dolžnika do 

države v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji; 

2. konverzijo terjatev iz naslova danih posojil in plačanih poroštev in 
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3. z vložitvijo premičnin in nepremičnin, razen nepremičnin, ki se uporabljajo za izvajanje javnih 

služb. 

(3) O pridobivanju kapitalske naložbe države v gospodarskih družbah po prejšnjem odstavku odloča 

vlada na predlog pristojnega ministrstva, usklajenega z ministrstvom, pristojnim za finance. 

74. člen (72. člen) 

(Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje dolga do države oziroma občine) 

(1) Pristojen minister v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, oziroma župan lahko na prošnjo 
dolžnika ob primernem zavarovanju in obrestovanju odloži plačilo, dovoli obročno plačilo dolga 

dolžnika ali spremeni predvideno dinamiko plačila dolga, če se s tem bistveno izboljšajo možnosti za 
plačilo dolga dolžnika, od katerega sicer ne bi bilo mogoče izterjati celotnega dolga. Minister, pristojen 

za finance, predpiše način zavarovanja in obrestovanja odloga plačila dolga dolžnika države ali občine. 

(2) Minister, pristojen za finance, oziroma župan lahko zahteva takojšnje plačilo celotnega dolga, 

katerega plačilo je odloženo, če eden izmed obrokov ni pravočasno plačan. 

(3) Pristojen minister v soglasju z ministrom, pristojnim za finance, oziroma župan lahko do višine, 

določene v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim 

se sprejme občinski proračun, odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka 

izterjave v nesorazmerju z višino terjatve. 

(4) Kot dolgovi po tem členu se ne štejejo dolgovi do države oziroma občin iz naslova obveznih 

dajatev. 

6. 3. Upravljanje s stvarnim premoženjem 

75. člen (73. člen) 

(Pridobivanje stvarnega premoženja države in občine) 

(1) Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom samo v obsegu, kije potreben za izpolnjevanje 

nalog neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, brez nepotrebnih zalog. 

(2) Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje vlade oziroma za 

finance pristojnega organa občine ali drugega z občinskim statutom pooblaščenega organa, če bi takšna 
pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili 

obveznosti za državo oziroma občino. 

(3) Vlada predpiše načela in standarde za izvajanje določb prvega in drugega odstavka tega člena in 
mora pri tem upoštevati načela učinkovitosti in gospodarnosti. Načela in standardi, kijih izda vlada, 

veljajo tudi za občine. 

76. člen (74. člen) 

(Načela za upravljanje s stvarnim premoženjem) 

(1) Neposredni uporabniki upravljajo s stvarnim premoženjem, ki ga imajo v posesti. Upravljanje 

stvarnega premoženja po tem zakonu zajema uporabo premoženja, njegovo vzdrževanje in oddajanje 

v zakup. 
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(2) Predstojnik neposrednega uporabnika mora upravljati s premoženjem, ki je v upravljanju pri 

neposrednem uporabniku, s skrbnostjo dobrega gospodaija in voditi evidence o tem premoženju. 

(3) Stvarno premoženje in fizične osebe se morajo zavarovati, če zakon tako določa. O zavarovanju 

stvarnega premoženja v drugih primerih odloča predstojnik neposrednega uporabnika ob upoštevanju 
analize stroškov in koristi ter spoštovanju načel učinkovitosti in gospodarnosti razpolaganja s 

proračunskimi sredstvi. Odškodnina za odpravo škode na stvarnem premoženju, ki ni zavarovano, se 

izplača iz proračuna. 

(4) Minister, pristojen za finance, predpiše skupna merila za izvajanje prejšnjega odstavka za državo 

in občine. 

77. člen 

(Sredstva od prodaje in zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja 

odškodnine iz naslova zavarovanj) 

Sredstva od prodaje in zamenjave državnega oziroma občinskega stvarnega premoženja in odškodnine 
iz naslova zavarovanj le-tega se uporabijo samo za vzdrževanje ali nakup stvarnega premoženja države 

oziroma občine. 

7 ZADOLDEVANJE, UPRAVLJANJE Z DOLGOVI IN POROŠTVA DRDAVE IN OBČIN 

TER ZADOLDEVANJE JAVNEGA SEKTORJA 

7.1 Zadolževanje in upravljanje z dolgovi 

78. člen (75. člen) 

(Zadolževanje države) 
(1) Država se lahko zadolžuje doma in v tujini v obsegu, ki ga določa zakon. 

(2) V obdobju začasnega financiranja se lahko država zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo 

glavnic državnega dolga v tekočem proračunskem letu. 

(3) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, 

se lahko država likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. 

79. člen (76. člen) 

(Upravljanje z državnim dolgom) 
(1) Država lahko s črpanjem posojil in izdajanjem vrednostnih papiijev pridobiva sredstva, potrebna 
za vračilo državnega dolga pred njegovo dospelostjo ali za odkup lastnih vrednostnih papirjev, če se 

s tem: 

1. podpirajo ukrepi za doseganje gospodarskega ravnotežja; 

2. zmanjšajo stroški državnega dolga ali 

3. izboljša kakovost zadolžitve in se s tem dolg države ne poveča. 

(2) Država lahko sklepa tudi druge posle, s katerimi se zmanjšajo ali izključijo tečajna ali obrestna 
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tveganja, povezana z državnim dolgom (izvedeni finančni instrumenti). 

80. člen (77. člen) 

(Intervencije na trgu vrednostnih papirjev) 
(1) Država lahko kupuje in prodaja lastne vrednostne papirje na organiziranem trgu vrednostnih 

papirjev ali zunaj njega. 

(2) Sredstva za nakupe vrednostnih papirjev iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v državnem 

proračunu. 

81. člen (78. člen) 

(Sklepanje poslov v zvezi z državnim dolgom) 

(1) O sklepanju poslov v zvezi z zadolževanjem države, upravljanjem z državnimi dolgovi in 
intervencijami na trgu vrednostnih papirjev odloča minister, pristojen za finance, na podlagi letnega 

programa financiranja proračuna, ki ga sprejme vlada. 

(2) Posle iz prejšnjega odstavka sklepa minister, pristojen za finance, ali druga oseba po njegovem 
pisnem pooblastilu. 

(3) O poslih likvidnostnega zadolževanja odloča in jih sklepa minister, pristojen za finance, ali oseba, 

ki jo minister, pristojen za finance, pisno pooblasti. 

82. člen (79. člen) 

(Posebnosti zadolževanja občin) 
(1) Občina se lahko zadolžuje na podlagi predhodnega soglasja ministra, pristojnega za finance, pod 

pogoji, ki jih določa zakon, ki ureja financiranje občin. Posli zadolžitve, za katere ministrstvo, pristojno 
za finance, ni izdalo soglasja, so nični. 

(2) Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, 

se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % zadnjega sprejetega proračuna. Če 

posebni zakon ne določa drugače, so prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi prihodek 

proračuna in stroški v zvezi z zagotavljanjem likvidnosti sredstev proračuna izdatek proračuna. 

(3) Občina mora o zadolževanju in odplačilih glavnic dolgov poročati ministrstvu, pristojnemu za 
finance, na način in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance. 

(4) V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zadolži do višine, ki je potrebna za odplačilo 

glavnic občinskega dolga v tekočem proračunskem letu. 

7. 2 Izdajanje poroštev 

83. člen (80. člen) 

(1) Država oziroma občina lahko izdaja poroštva v obsegu in po pogojih, ki jih določa zakon. 

(2) Poroštvene pogodbe v imenu države sklepa minister, pristojen za finance, ali oseba, ki jo za to 

pooblasti vlada. 
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(3) Poroštvene pogodbe lahko v imenu občine sklepa župan ali oseba, ki jo župan pisno pooblasti. 

7.3 Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja 

84. člen (81. člen) 

(Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni države) 

(1) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, javni gospodarski 

zavodi, javna podjetja in pravne osebe, v katerih ima država odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko 

zadolžujejo in izdajajo poroštva samo pod pogoji, kijih določi vlada na predlog ministrstva, pristojnega 
za finance. 

(2) Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev iz prejšnjega odstavka se določi z zakonom, ki ureja 

izvrševanje proračuna za posamezno leto. 

(3) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, izda seznam pravnih oseb iz prvega odstavka 

tega člena, pogoje in postopke, ki jih morajo pravne osebe oziroma predstavniki ali pooblaščenci 

države v organih teh pravnih oseb upoštevati pri zadolževanju in izdajanju poroštev. 

85. člen (82. člen) 

(Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občine) 
(1) Posredni uporabniki občinskega proračuna, javni gospodarski zavodi in javna podjetja se lahko 

zadolžujejo in izdajajo poroštva samo, če je z zakonom, ki ureja financiranje občin to dovoljeno in pod 

pogoji, kijih določi občinski svet. 

(2) Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se lahko zadolžujejo in izdajajo 

poroštva pod pogoji, ki jih določi občinski svet. 

(3) Skupna višina zadolžitve in izdanih poroštev iz prejšnjega odstavka se določi z odlokom, s katerim 

se sprejme občinski proračun. 

(4) Občine morajo o zadolževanju oseb javnega sektoija in izdajanju poroštev po tem členu obveščati 

ministrstvo, pristojno za finance, na način in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za finance. 

8 RAČUNOVODSTVO 

8. 1 Splošne določbe 

86. člen (83. člen) 

(Računovodski sistem) 
(1) Za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih poročil za državni in občinske proračune, neposredne 

in posredne uporabnike proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, se uporabljajo 

določbe zakona o računovodstvu, razen če ta zakon ne določa drugače. 
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(2) Minister, pristojen za finance, predpiše računovodske postopke, kontni načrt, vodenje knjig in 

izdelavo poročil za državni in občinski proračun, neposredne in posredne uporabnike proračuna, Zavod 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 

oba v obveznem delu zavarovanja, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in zakonom o 

računovodstvu. 

87. člen (84. člen) 

(Izjeme pri izkazovanju prejemkov in odhodkov) 

(1) Minister, pristojen za finance, predpiše posebnosti pri izkazovanju prejemkov in izdatkov 

proračuna. 

(2) Pri likvidnostnem zadolževanju se v računu financiranja na koncu leta izkaže le razlika med 

prejetimi in vrnjenimi sredstvi likvidnostnega zadolževanja v tekočem letu. 

(3) Spremembe, nastale pri upravljanju z državnim in občinskim dolgom, konverzija terjatve v 

kapitalsko naložbo, odpis dolga ali terjatve se izkazujejo samo v bilanci stanja. 

88. člen (85. člen) 

(Pristojnosti računovodske službe) 

Računovodstvo državnega oziroma občinskih proračunov, neposrednih in posrednih uporabnikov 
proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, opravlja plačila, tekoče ureja, zajema, 
knjigovodsko evidentira in sporoča podatke, pripravlja obvezne računovodske izkaze, izvaja 

računovodski nadzor in nadzor nad izpolnjevanjem teijatev in plačilom obveznosti in arhivira izvirnike 
knjigovodskih listin, če ni s posebnim zakonom drugače določeno. 

89. člen (86. člen) 

(Pooblaščeni računovodja) 

(1) Predstojniki neposrednih in posrednih uporabnikov, ki vodijo računovodstvo, Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba 
v obveznem delu zavarovanja, določijo pooblaščenega računovodjo. Če vodijo računovodstvo za več 

neposrednih ali posrednih uporabnikov, določijo pooblaščenega računovodjo za posameznega 

neposrednega ali posrednega uporabnika. 

(2) Dupan določi enega ali več pooblaščenih računovodij za vodenje poslovnih knjig in izdelavo letnih 

poročil občinskega proračuna in neposrednih uporabnikov občinskega proračuna. 

(3) Pooblaščeni računovodja lahko začasno zadrži izplačilo, če je v nasprotju s tem zakonom ali 
zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma odlokom, s katerim se sprejme 

občinski proračun. 

90. člen (87. člen) 

(Priprava konsolidirane premoženjske bilance države in občin) 

(1) Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin je akt vlade, v katerem se prikaže 

konsolidirano stanje premoženja države in občin po stanju na dan 31. decembra tekočega leta. 
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(2) Neposredni uporabniki državnega proračuna pripravijo premoženjsko bilanco in jo do 30. aprila 
v prihodnjem letu predložijo ministrstvu, pristojnemu za finance. 

(3) Neposredni uporabniki občinskega proračuna pripravijo premoženjsko bilanco in jo do 30. marca 

v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu občine, ki jo do 30. aprila v prihodnjem 

letu predloži ministrstvu, pristojnemu za finance. Občine v premoženjsko bilanco občine vključijo tudi 

premoženjsko bilanco posrednih uporabnikov občinskega proračuna in ožjih delov občin iz petega 
odstavka tega člena. 

(4) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, sestavijo 

premoženjsko bilanco in jo do 30. aprila v prihodnjem letu predložijo ministrstvu, pristojnemu za 

finance. 

(5) Posredni uporabniki občinskega proračuna in ožji deli občin sestavijo premoženjsko bilanco in jo 

do 30. marca v prihodnjem letu predložijo za finance pristojnemu organu občine. 

(6) Na podlagi premoženjskih bilanc iz drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena 

pripravi ministrstvo, pristojno za finance, konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin in jo do 

31. maja v prihodnjem letu predloži vladi v sprejem. 

91. člen (88. člen) 

(Predložitev konsolidirane premoženjske bilance države in občin) 

Vlada vsaki dve leti ob zaključnem računu državnega proračuna predloži državnemu zboru tudi 

konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin. 

92. člen (89. člen) 

(Navodila ministra, pristojnega za finance) 
(1) Minister, pristojen za finance, izda podrobnejša navodila o zaključku leta do 30. septembra 

tekočega leta za državne in občinske proračune. 

(2) Minister, pristojen za finance, izda za državo in občine podrobnejša navodila o: 

1. pripravi in predložitvi zaključnih računov; 
2. pripravi in predložitvi premoženjskih bilanc in 

3. pogojih, ki morajo biti zagotovljeni zaradi uporabe informacijske tehnologije pri vodenju 
računovodstva. 

9 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 

93. člen (90. člen) 

(Vsebina zaključnega računa proračuna) 
(1) Zaključni račun proračuna (v nadaljnjem besedilu: zaključni račun) je akt države oziroma občine, 

v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugih izdatki 

države oziroma občine za preteklo leto. 
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(2) Pri sestavi zaključnega računa se upošteva členitev, ki je predpisana za sestavo proračuna. 

Zaključni račun zajema tudi obrazložitev zaključnega računa, katere sestavni del so podatki iz bilance 

stanja ter pojasnilo odstopanj. 

(3) Minister, pristojen za finance, predpiše podrobnejšo vsebino in strukturo zaključnega računa 

' državnega in občinskega proračuna. 

94. člen (91. člen) 

(Priprava in sprejem zaključnega računa državnega proračuna) 
(1) Neposredni uporabnik pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za 

preteklo leto in ga predloži ministrstvu, pristojnemu za finance, do 28. februarja tekočega leta. 

(2) Ministrstvo, pristojno za finance, pripravi predlog zaključnega računa državnega proračuna in ga 

predloži računskemu sodišču do 31. marca tekočega leta. 

(3) Ministrstvo, pristojno za finance, predloži vladi predlog zaključnega računa državnega proračuna 

skupaj z dokončnim poročilom računskega sodišča v tridesetih dneh po predložitvi dokončnega 

poročila računskega sodišča. 

(4) Vlada določi predlog zaključnega računa državnega proračuna in ga skupaj z dokončnim poročilom 

računskega sodišča najpozneje do 1. oktobra tekočega leta predloži državnemu zboru v sprejem. 

95. člen (92. člen) 

(Priprava in sprejem zaključnega računa občinskega proračuna) 

(1) Neposredni uporabnik pripravi zaključni račun svojega finančnega načrta in letno poročilo za 

preteklo leto in ga predloži županu do 28. februarja tekočega leta. 

(2) Dupan pripravi predlog zaključnega računa občinskega proračuna za preteklo leto in ga predloži 

ministrstvu, pristojemu za finance, do 31. marca tekočega leta. 

(3) Dupan predloži predlog zaključnega računa občinskega proračuna občinskemu svetu v.sprejem. 

(4) Dupan o sprejetem zaključnem računu občinskega proračuna obvesti ministrstvo, pristojno za 

finance, v tridesetih dneh po njegovem sprejemu. 

96. člen (93. člen) 

(Predložitev letnih poročil posrednih uporabnikov proračuna, Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije) 
(1) Posredni uporabniki, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, morajo pripraviti letno poročilo 

skladno z določili zakona o računovodstvu. 

(2) Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, morajo 

predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj z obrazložitvami pristojnemu ministrstvu najpozneje 

do 28. februarja tekočega leta. 
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(3) Posredni uporabniki občinskega proračuna morajo predložiti letno poročilo za preteklo leto skupaj 
z obrazložitvami za finance pristojnemu organu občine najpozneje do 28. februarja tekočega leta. 

10 PRORAČUNSKI NADZOR 

10. 1 Notranji nadzor 

97. člen (94. člen) 

(1) Neposredni uporabniki državnega proračuna organizirajo notranji nadzora in revizijo kot oblike 

finančnega nadzora za vse transakcije, ki se nanašajo na bilanco prihodkov in odhodkov, račun 

finančnih terjatev in naložb, račun financiranja ter upravljanje z državnim premoženjem. Notranji 

nadzor se organizira kpt sistem postopkov in odgovornosti vseh oseb, ki so vključene v postopke 

prevzemanja in plačil obveznosti, lahko pa se dopolni z organiziranjem službe notranjih nadzornikov 
in revizorjev. Neposredni uporabniki, našteti v drugem odstavku 18. člena tega zakona, organizirajo 

ustrezne oblike notranjega nadzora za vse državne organe in organizacije iz njihove pristojnosti. 

(2) Notranji nadzor vsebuje nadzor nad zakonitostjo, namenskostjo, gospodarnostjo in učinkovitostjo 

razpolaganja s proračunskimi sredstvi. Osebe, ki opravljajo notranji nadzor, so notranji nadzorniki in 

revizorji, ki so neposredno odgovorni predstojniku neposrednega uporabnika. 

(3) Minister, pristojen za finance, predpiše skupna marila za organizacijo in postopke notranjega 

nadzora, na podlagi katerih lahko neposredni uporabniki podrobneje uredijo organizacijo in postopke 
za izvajanje notranjega nadzora. 

(4) Neposredni uporabniki občinskega proračuna organizirajo ustrezne oblike notranjega nadzora pri 

transakcijah, ki se nanašajo na prejemke in izdatke proračuna, upravljanje s premoženjem in dolgovi 

občine, v skladu z določbami prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena. 

10. 2 Proračunsko inšpiciranje in notranje revidiranje 

98. člen (95. člen) 

(Pristojnosti organa za nadzor proračuna) 
(1) Nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, ki urejajo finančno, materialno in računovodsko 

poslovanje neposrednih in posrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem 

delu zavarovanja, ter nad zakonitostjo in namenskostjo uporabe sredstev iz javnih financ in 
upravljanem z državnim premoženjem, opravlja organ za nadzor proračuna v ministrstvu, pristojnem 

za finance. Urad za nadzor proračuna se ustanovi kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za 

finance. 

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se za proračunske inšpektorje in za izvrševanje 

proračunskega nadzora uporabljajo določbe zakona o upravi in zakona o splošnem upravnem 

postopku. Postopke notranjega revidiranja podrobneje uredi minister, pristojen za finance. 
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(3) Proračunski inšpektor mora vsako tretje leto opravljati preizkus strokovne usposobljenosti. 

99. člen (96. člen) 

(Opravljanje nadzora) 

(1) Neposredni in posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni del zavarovanja, 

morajo proračunskim inšpektorjem omogočiti opravljanje nadzora in dati vse zahtevane podatke, 
listine, poročila, ki se nanašajo na nadzor, in omogočiti računalniško obdelavo teh podatkov. 

(2) Če je za opravljanje nadzora iz prejšnjega člena potrebno, vključuje nadzor tudi nadzor nad 

porabo nakazanih sredstev državnega proračuna občinam in drugim prejemnikom proračunskih 
sredstev. 

* 

(3) Proračunski inšpektorji so pri opravljanju nadzora dolžni čuvati državno, vojaško, uradno in 

poslovno skrivnost. 

100. člen (97. člen) 

(Posebna pooblastila) 
(1) Če proračunski inšpektor pri opravljajnju nadzora ugotovi, daje bil kršen zakon, drug predpis ali 

akt, z odločbo naloži dejanja za odpravo ugotovljenih nepravilnosti v določenem roku. 

(2) Če se pri opravljanju proračunskega nadzora ugotovi, da se sredstva uporabljajo v nasprotju z 
zakonom ali proračunom, lahko proračunski inšpektor z odločbo ustavi tovrstna izplačila iz 

proračuna oziroma zahteva, da se sredstva vrnejo v proračun. 
(3) Zoper odločbo proračunskega inšpektorja je možna pritožba na ministrstvo, pristojno za finance, 

oziroma vlado v lOih dneh od vročitve odločbe. Pritožba zoper odločbo, s katero se začasno 
ustavi izplačevanje sredstev, ne zadrži njene izvršitve. 

(4) Proračunski inšpektorji lahko predlagajo neposrednim in posrednim uporabnikom, Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 

spremembe in dopolnitve njihovega poslovanja. 

101. člen (98. člen) 

(Organ, pristojen za odločanje o pritožbi) 

O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdal proračunski inšpektor, odloča na drugi stopnji ministrtvo, 

pristojno za finance, razen v primerih, ko je stranka v postopku ministrstvo, pristojno za finance. V 
teh primerih odloča na drugi stopnji vlada. 

102. člen (99. člen) 

(Poročanje) 
O opravljenem nadzoru, ugotovitvah in odločitvah ministrstvo, pristojno za finance, obvešča vlado in 

računsko sodišče, vlada pa polletno državni zbor. 

11 KAZENSKI DOLOČBI 
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103. člen (100. Člen) 

Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 1,500.000 tolaijev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba: 

1. neposrednega uporabnika, če prevzame obveznost ali izplača sredstva proračuna za namene, 
ki niso predvideni v proračunu (deseti odstavek 2. člena); 

2. neposrednega uporabnika, če v nasprotju z določili tega zakona prevzame obveznost ali izplača 

sredstva proračuna v višini, ki presega v proračunu zagotovljena sredstva (deseti odstavek 2. člena), 

' in 

3. posrednega uporabnika proračuna, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, če se zadolži 

ali izda poroštvo brez upoštevanja pogojev, ki jih predpiše vlada oziroma občinski svet (prvi odstavek 
84. člena in prvi odstavek 85. člena). 

104. člen (101. člen) 

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 500.000 tolaijev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba: 

1. neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, če ne pripravi 

investicijskega programa v skladu s predpisano metodologijo za pripravo investicijskih programov 

(druga točka drugega odstavka 22. člena); 

2. neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, če ne pobira prejemkov 

proračuna popolno in pravočasno v skladu s predpisi ali če jih ne izloča v proračun (drugi odstavek 

33. člena); 
3. neposrednega uporabnika, Če sklene pogodbo, katere vrednost presega višino, določeno v 

zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejme 
občinski proračun, brez z soglasja ministra, pristojnega za finance, oziroma za finance pristojnega 

organa občine (drugi odstavek 47. člena); 
4. neposrednega uporabnika, če prevzame obveznost, ki bo terjala plačilo v prihodnjih letih, brez 

soglasja ministra, pristojnega za finance, oziroma za finance pristojnega organa občine (drugi odstavek 
48. člena); 

5. neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, če v pogodbi ne upošteva 

predpisanih rokov plačil (prvi odstavek 49. člena) ali dogovarja predplačila brez soglasja ministra, 

pristojnega za finance, oziroma župana (drugi odstavek 49. člena); 

6. neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, ki brez soglasja 

ministrstva, pristojnega za finance, odpira račune (prvi odstavek 57. člena); 
7. neposrednega in posrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, Zavoda 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 

oba za obvezni del zavarovanja, če v predpisanem roku ne predloži premoženjske bilance (drugi, tretji, 
četrti in peti odstavek 87. člena); 

8. neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, če ne organizira 

finančnega nadzora (94. člen); 
9. neposrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, če v predpisanem roku 

ne predloži letnega poročila pristojnim organom (prvi odstavek 91. člena oziroma prvi odstavek 92. 

člena); 
10. posrednega uporabnika državnega oziroma občinskega proračuna, Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba za obvezni 

del zavarovanja, če v predpisanem roku ne predloži letnega poročila pristojnim organom (93. člen); 

11. neposredega in posrednega uporabnika državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Če 
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proračunskemu inšpektoiju ne da zahtevanih podatkov, listin in poročil, ki se nanašajo na inšpekcijski 

pregled (prvi odstavek 96. člena), in 
12. občine, ki v predpisanem roku ne odpre računa pri Banki Slovenije (102. člen). 

12. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

105. člen (102. člen) 

(Odpiranje računov občin pri Banki Slovenije) 

V dveh letih po uveljavitvi tega zakona morajo občine odpreti račune pri Banki Slovenije. 

106. člen (103. člen) 

(Prehodno stanje do vzpostavitve sistema enotnega zakladniškega računa) 

Do vzpostavitve sistema enotnega zakladniškega računa: 

1. s prostimi denarnimi sredstvi na računih državnega proračuna upravlja minister, pristojen za 

finance; 

2. lahko neposredni uporabniki državnega proračuna odpirajo in zapirajo račune le s soglasjem 

ministra, pristojnega za finance. Na predlog ministra, pristojnega za finance, se računi neposrednih 

uporabnikov zaprejo po uradni dolžnosti; 

3. morata Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, pred deponiranjem svojih denarnih sredstev 
pri bankah ali pred nalaganjem prostih denarnih sredstev v vrednostne papirje ponuditi sredstva 

ministrstvu, pristojnemu za finance, na njegovo zahtevo kot kratkoročno zadolžitev države, če je to 

potrebno zaradi zagotavljanja likvidnostnih sredstev za izvrševanje državnega proračuna, in 
4. je računovodstvo pristojno za opravljanje plačil prek obstoječih računov. 

107. člen (104. člen) 

(Roki za izdajo podzakonskih predpisov) 

(1) Vlada izda predpise iz 20., 22.,73. in 81. člena tega zakona v 60ih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Minister, pristojen za finance, izda predpise iz 7., 9., 10., 35., 36., 42., 49., 50., 51., 63., 64., 72., 

74., 79., 83., 84., drugega odstavka 89., 94. in 95. člena tega zakona v 60ih dneh po uveljavitvi tega 

zakona. 

(4) Minister, pristojen za finance, v sodelovanju z ministrom, pristojnim za razvoj, izda predpis iz 22. 

člena v 60ih dneh po uveljavitvi tega zakona. 

108. člen (105. člen) 

(Prenehanje veljavnosti zakonov) 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakon, prenehajo veljati: 

1. Zakon o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91 -1, 30/92, 52/92 -odločba 

US RS, 7/93 in 43 /93 - odločba US RS); 

2. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 76/97, 87/97, 

34/98 in 91/98); 

3. členi 3, 4, 5, 7, 8,10, 11, 12, 13 in 14 Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 

45/97 - odločba US RS, 67/97 - odločba US RS in 56/98); 
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4. Zakon o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v lasti Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 20/95 in 37/95), in 

5. Zakon o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov in zavarovalnih 

organizacij (Uradni list RS, št. 71/93). 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka ostanejo podzakonski predpisi, izdani na podlagi zakona 

o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, v veljavi do uveljavitve ustreznih podzakonskih 
predpisov, izdanih po tem zakonu. 

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena ostanejo v veljavi podzakonski predpisi, izdani 

na podlagi zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije: 

1. Navodilo o finančnem poslovanju upravnih enot ter uprav, uradov in inšpektoratov, ki so 

upravni organi in organizacije v sestavi ministrstev in imajo svoje enote na lokalnih ravneh (Uradni list 

RS, št. 65/97 in 20/98); 
2. Navodilo o finančnem poslovanju organov, ki vodijo postopek o prekršku (Uradni list RS, št. 

65/97), in 

3. Uredba o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 52/98). 

109. člen (106. člen) 

(Začetek veljavnosti zakona) 

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

(2) Določbe, ki se nanašajo na načrt razvojnih programov, se prvič uporabljajo za pripravo državnega 
in občinskih proračunov za leto 2001. 

(3) Neposredni uporabniki državnega in občinskih proračunov morajo ustanoviti ustrezne oblike 

notranjega nadzora in revizije do 1. januarja leta 2001. 
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OBRAZLOŽITEV 

Predlog zakona o proračunih je Državni zbor obravnaval v prvi obravnavi na 13. redni seji dne 22. 4. 

1999 na podlagi poročila k predlogu zakona o proračunih, ki gaje pripravil Odbor za finance in 

monetarno politiko (št. 411-01/99-0056/0001 z dne 7. 4. 1999 in 20. 4. 1999) in sklenil, daje predlog 

zakona primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo. Prav tako je naložil Vladi 

Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona za drugo obravnavo v skladu s spreminjevalnimi 

stališči in pri tem s sklepom zadolžil predlagatelja, da pri pripravi predloga zakona za drugo branje 

upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora. 

I. 

Predlagatelj je pri pripravi zakona o javnih financah upošteval stališča Državnega zbora in pripombe 

Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve na naslednji način: 

1. Spremenjena dikcija 82. člena jasneje določa, da pogoje zadolževanja javnih podjetij in zavodov 
v lasti občin določa in ureja zakon o financiranju občin, zadolževanje ostalih oseb javnega sektoija 

pa uredi občina samostojno v odloku, ki ga sprejme občinski svet na podlagi tega zakona. S 

takšno rešitvijo je upoštevano stališče Državnega zbora pod točko 1. 

2. Stališče pod točko 3 je upoštevano tako, da je predložitev občinskega proračuna v sprejem 

občinskemu svetu vezana na predložitev državnega proračuna in sicer je občinske proračune 

potrebno predložiti v 30 dnevnem roku po predložitvi državnega proračuna. 
3. Državni zbor je pod točko 4 naložil predlagatelju, da natančneje opredeli ustanovitev, delovanje 

in prenehanje proračunskega sklada. Proračunski sklad se ustanovi z aktom o ustanovitvi, ki je 

zakon, občinski odlok ali mednarodna pogodba kot to določa 53. člen tega zakona. Ministrstvo, 
ki je pristojno za upravljanje sklada, je pristojno tudi za razpolaganje s sredstvi na računu sklada. 

Novi člen 56. a določa pogoje pod katerimi mora sklad prenehati delovati in določa, daje v tem 

primeru potrebno spremeniti akt o ustanovitvi proračunskega sklada. 

4. V stališču 5 nalaga Državni zbor predlagatelju zakona, da predvidi instrumente varčevanja pri 

proračunskih porabnikih in instrumente destimuliranja za nenamensko porabo. To stališče je 

predlagatelj upošteval v členu 43.a, kjer je določeno, da mora neposredni uporabnik, ki je 
prejemnik donacije, v breme lastnih sredstev zagotoviti sredstva za vračilo nenamensko porabljenih 

sredstev. Sicer pa predlagatelj ocenjuje, da tudi ob upoštevanju amandmajev vlade, po katerih 

Ministrstvo za finance ne izdajaja več soglasij k pogodbam, zakon vnaša dovolj inštrumentov, ki 

decentralizirajo proračunsko odločanje in dajejo uporabnikom več samostojnosti pri poslovanju. 
Na tak način so uporabniki stimulirani k gospodarnemu obnašanju pri porabi sredstev. 

Neracionalno in nezakonito porabo destimulira tudi vzpostavljen sistem notranjih kontrol in revizije 
pri uporabnikih, ki krepi zakonito, namensko in gospodarno porabo proračunskih sredstev ob večji 

samostojnosti uporabnikov pri poslovanju. 
5. Predlagatelj je v členu 69. jasneje določil, da se prejemki od prodaje državnega premoženja 

uporabijo za zniževanje obsega javnega dolga. V 74. a členu je jasneje opredeljen namen porabe 

prihodkov od prodaje in zamenjave stvarnega premoženja in sicer se ti prihodki lahko uporabijo 

samo za nakup novega stvarnega premoženja ali investicijsko vzdrževanje stvarnega premoženja. 

Tako je upoštevano stališče pod točko 8. 
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6. Stališče pod točko 11 nalaga predlagatelju, da ponovno preuči možnost časovnega trajanja 

začasnega financiranja. Nova dikcija tretjega odstavka 32. člena, ki jo je pripravil predlagatelj, 

omejuje začasno financiranje na največ tri mesece. 

7. Upošteva se tudi stališče pod točko 13 o uskladitvi tega zakona s spremembami zakona o sodiščih 

in sicer v novem 4. odstavku 18. člena. Predlagano bo prav tako omogočilo reformo institucionalne 

klasifikacije proračunskih uporabnikov, poleg že vpeljane ekonomske in nove funkcionalne 
klasifikacije proračuna. Nova dikcija dopušča, da se s posebnim zakonom ali zakonom, ki bo urejal 

izvrševanje proračuna posameznega leta zaradi racionalizacije postopkov izvrševanja proračuna 

določi manjše število uporabnikov oziroma skupen finančni načrt za več uporabnikov. Tovrstna 

ureditev je že danes uveljavljena za upravne enote in državne organe sodnike za prekrške. 
8. Prav tako so bila upoštevana stališča pod točko 16 in 17 o preučitvi in dololnitvi kazenskih določb. 

9. S spremenjenim naslovom predloga zakona to je zakon o javnih financah, se upošteva stališče pod 

točko 18, o primernosti naslova zakona glede na široko vsebino oziroma predmet, ki ga ta zakon 

ureja, saj naj bi zakon celovito uredil sistem javnega financiranja. 
10. Upoštevano je stališče pod točko 21. in sicer naj se jasneje opredeli vloga proračunske rezervacije. 

V 41. členu je določeno kot pogoj za porabo sredstev proračunske rezervacije, da pri načrtovanju 

proračuna izdatkov ni bilo mogoče načrtovati in zato v proračunu sploh niso planirana, ali pa niso 

planirana v zadostnem obsegu. Ker je proračunska rezervacija samo posebna postavka v 

proračunu, ki ima enak status kot ostale postavke, se njen obseg določi ob pripravi in sprejemu 
proračuna, zato ni v zakonu nobene posebne določbe o opredelitvi njenega obsega. 

11. Prav tako je 12. členu jasneje vzpostavljen odnos med programom prodaje premoženja in 
proračunom, s čimer se upošteva pripomba Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 

Državnega zbora, ki je podana pod točko 4. 
12. Številka 8.2 v naslovu Zaključni račun proračuna se nadomesti s številko 9. S predlaganim se 

upošteva pripomba Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve pod točko 11. 

n. 

V zvezi z ostalimi spreminjevalnimi stališči, ki jih je sprejel Državni zbor ob obravnavi zakona o 

proračunih v prvem branju, ki jih predlagatelj ni upošteval ob pripravi zakona za drugo obravnavo, pa 

predlagatelj v nadaljevanju pojasnjuje svoje argumente, ki so ga vodili k tej odločitvi. Predlagatelj 

ocenjuje, da so številna stališča že ustrezno zajeta v predlaganem besedilu zakona, ki je bil pripravljen 

za prvo obravnavo in pri tem dodatno pojasnjuje. 

1. Pogoje nalaganja prostih denarnih sredstev občinskih proračinov določa 64. člen zakona in minister 
za finance bo pri pripravi podzakonskega predpisa o obliki naložbe izhajal iz navedenih zakonskih 
okvirov (stališče 2). 

2. Predlagatelj ocenjuje, da že določba 40. člena predloga zakona omogoča izvedbo predlaganega 

stališča pod točko 6 in sicer, da se zakon, ki se sprejme med letom in ima finančne posledice za 
proračun, realizira že v tekočem letu, če so za to v proračunu na voljo sredstva. V nasprotnem 

primeru je zakonske obveznosti potrebno vključiti v predlog proračuna za prihodnje leto. 

Nomotehnično je nesprejemljivo, da bi en zakon določal kdaj se lahko začne uporabljati drug 

zakon. 
3. Predlagatelj ni upošteval stališča pod točko 7, da se ohrani dosedanji način organiziranja 

proračunske inšpekcije. Ob pripravah na sereening 28. delovne skupine Finančni nadzor je bil 

izdelan koncept notranjega nadzora nad porabo proračunskih sredstev, ki ga vlada predlaga v 
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okviru svojih amandmajev na predlog tega zakona. Pri tem je bilo potrjeno stališče, da se 
Proračunska inšpekcija kot notranjeorganizacijska enota Ministrstva za finance preoblikuje v Urad 

za nadzor proračuna, saj se s tem zagotavlja večja neodvisnost delovanja urada. 
4. V točki 9. je Državni zbor naložil predlagatelju, da se predvidi način koordinacije o transfeijih in 

programih. 21. člen predloga zakona določa, da bo vlada določila organ, kije pristojen za pripravo 

načrta razvojnih programov. Predlagatelj ocenjuje, da tako oblikovane dikcije ni mogoče bolj 

konkretizirati in vnaprej določiti enega koordinatorja za odločitve o transfeijih in programih. 
Odločitev o programih, ki se financirajo iz proračuna bo sprejela vlada, ki bo potrdila predlog 

proračuna na predlog Ministrstva za finance. 

5. 2. člen predloga zakona uzakonja načeli popolnosti in enotnosti proračuna, ki določata, da morajo 

biti vsi prejemki in izdatki države in občin zajeti v njunem proračunu v polnem obsegu. To določbo 

operacionalizira določilo o ekonomski klasifikaciji proračuna, ki omogoča evidenco vseh 
prejemkov in izdatkov proračuna na transparenten in mednarodno primerljiv način. Področni 

zakoni določajo vrste prejemkov države (npr. carine, davki, takse) in občin in s tem njihovih 
proračunov. Predlagatelj meni, daje na tak načinv zakonu že v zadostni meri upoštevano stališče 

pod točko 10. 
6. V stališčih pod točko 14, 19, in 20 Državni zbor nalaga predlagatelju, da jasneje opredli odnos 

med makroekonomskim razvojem države, doloročnimi razvojnimi strategijami, razvojnimi 
programi, proračunskim memorandumom in samim proračunom. Predlagatelj ocenjuje, da 

vzpostavljajo naslednji sklopi določil zakona o: 

$ proračunskem memorandumu (člen 13, 1. odsta., 5. točka), 

• vsebini načrta razvojnih programov (11. člen), 

• pripravi predloga načrta razvojnih programov in njegov sprejem (24. člen), 
• vsebini obrazložitve finančnega načrta uporabnika (15. člen, 2. odsta.) in 

• oceni finančnih posledic zakonov in drugih predpisov (6. člen, 2. odsta.) 

zadostno zakonsko podlago, ki bo zagotavljala skladnost med navedenimi dokumenti, tako po 
vsebinski kot tudi po finančni plati. Proračunski memorandum določa globalno politiko 

razvojnih programov (investicije in državne pomoči) ter oceno bilanc javnega financiranja za 

več let, proračun oz. načrt razvojnih programov pa določa programe, ki se bodo dejansko 

financirali iz proračuna in obseg njihovega financiranja. Obrazložitve finančnih načrtov 

uporabnikov povedo kateri programi, ki so opredeljeni z razvojnimi programi oz zakoni, so 

dejansko vključeni v proračun. Z navedenimi členi so predpisani organi, postopek in drugi 

formalni pogoji, ki naj zagotovijo usklajenost dokumentov dolgoročnega razvojnega 

načrtovanja v državi. 

Predlagatelj ocenjuje, da predstavlja predlagana ureditev konsistenten sistem za urejanje tega 
vprašanja v prihodnje, predvsem ker so dana pooblastila vladi in ministru za finance, da 

določena vprašanja (npr. metodolgije) podrobneje uredi kot to določa 22. člen. 

7. Državni zbor pod točko 15. nalaga predlagatelju, da preuči skladnost omejitev ob vlaganju 

amandmajev na predlog proračuna, kijih določa zakon, s poslovnikom Državnega zbora in vlogo 

zakonodajalca. Predlagatelj meni, da je rešitev, da morajo biti amandmaji v okviru obsega 

proračunskega presežka oziroma primankljaja in obsega zadolžitve, ki ga predlaga vlada, 

primerljiva z ureditvami s sodobnih državah parlamentarne demokracije in ustrezajo pristojnostim, 
ki jih ima vlada v teh državah pri pripravi državnega proračuna in predlaganju, določanju in 

izvajanju ekonomske politike. Predlagana rešitev prav tako ne nasprotuje poslovniku Državnega 

zbora, saj le-ta določa, da morajo vlagatelji amandmajev upoštevati pravilo o ravnovesju med 
proračunskimi prejemki in izdatki (217. členu), torej da morajo biti amandmaji v okviru predlagane 
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zadolžitve. Rešitev, da se vire financiranja za odhodke pri vlaganju amandmajev išče v proračunski 
rezervi ali v splošni proračunski rezervaciji, prav tako ni sprejemljiva, saj so le-te v proračunu. 

oblikovane z drugačnim, zakonsko opredeljenimi nameni. 
8. Stališče 22. nalaga predlagatelju, da jasneje opredeli postopke in kriterije načrtovanja, usklajevanja 

in nadzora za sredstva predpristopnih pomoči EU in kasneje strukturnih skladov EU. Predlagatelj 

pojasnjuje, da bodo sredstva predpristopnih pomoči EU in kasneje strukturnih skladov prihodki 

državnega proračuna, ki bodo načrtovani v proračunu že v fazi njegove priprave. Programi, ki 

bodo sofinancirani iz proračuna države, bod zajeti tudi v načrtu razvojnih programov, kateri bo 
vključeval vse vire financiranja, tudi zasebne. EU sredstva bodo glede na svojo pravno naravo, ki 

je odvisna od pravnega režime porabe sredstev evropskih skladov kot sofinancerja, obravnavana 
v državnem proračunu kot donacije (npr. PHARE donacije) oziroma namenska sredstva proračuna 

ali pa kot refundacije v državni proračun. Za sredstva EU bodo torej veljali enaki principi in 
postopki načrtovanja, izvrševanja in nadziranja kot so s tem zakonom določeni za sredstva 

nacionalnega proračuna. Tovrstni sistem v naši državi že danes zelo uspešno izvajamo kot to 
dokazuje implementacija programov PHARE. Operativne posebnosti financiranja in izvajanja 

programov, ki bodo sofinanciranja s strani EU pa bosta minister za finance ali vlada, uredila s 

podzakonskimi predpisi, za izdajo katerih imata pooblastilo v tem zakonu. 

9. V zvezi izvzetjem javnih podjetij in javnih gospodarskih zavodov iz kroga posrednih uporabnikov 

proračuna kar predlaga Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve (v nadaljevanju: Sekretariat) 

pod točko 3. predlagatelj pojasnjuje, daje to utemeljeno z njihovim pomenom za spremljanje in 

upravljanje s sredstvi javnih financ, saj ti subjekti niso zajeti v pojmu država v širšem pomenu (glej 
uredbo o klasifikaciji institucionalnih sektorjev) ker poslujejo na trgu in ne vodijo poslovnih knjig 

in ne pripravljajo računovodskih izkazov po zakonu o računovodstvu, tako kot ostale pravne 

osebe, ki so klasificirane v pojem države v širšem pomenu. Ta zakon jih omejuje samo pri 

zadolževanju, njihovo financiranje pa se ureja v skladu s področno zakonodajo in v katero pa 
predlog zakona ne posega. 

10. V zvezi z prerazporejanjem sredstev in pripombo Sekretariata pod točko 5 dodajamo, da zakon 

v 2. odstavku 37. člena določa osnovno načelo, da niso mogoče prerazporeditve, ki pomenijo 

prerazporeditve med bilancami in računomoma proračuna. Predlagatelj ocenjuje, daje to zadostna 

omejitev, ki jo sme določiti sistemski zakon, razmejitev pristojnosti pri prerazporejanju pa bodo 

urejene v letnem zakonu, saj bodo odvisne od strukture in natančnosti priprave letnega proračuna. 
11. Glede na pripombo Sekretariata pod točko 7 navajamo, da proračunska rezerva že danes deluje 

po principu proračunskega sklada, saj se sredstva iz računa proračuna izločijo na poseben račun 
(v bodoče evidenčni račun proračuna). Neporabljena sredstva se prenašajo v naslednje leto in tudi 

v zaključnem računu proračuna se rezerva posebej izkazuje. V navedenem je namreč razlika z 
danes tekočo proračunsko rezervo in v bodoče proračunsko rezervacijo, ki je samo postavka v 

proračunu in katere sredstva se ne izločajo na posebni račun. Predlagana rešitev torej ne pomeni 
kršitve integralnosti proračuna glede na obstoječi sistem. 

12. V zvezi s pripombo Sekretariata pod točko 8. dodajamo, da 57. člen opredeljuje bistvo sistema 

enotnega zakladniškega računa in predlagana dikcija omogoča njegovo oblikovanje in razvoj v 

prihodnje v skladu z načeli enotnega upravljanja z likvidnimi sredstvi države. Popolni zakladniški 
sistem države združuje izdajo vseh plačilnih nalogov za porabo proračunskih sredstev in zbiranje 

davčnih in drugih proračunskih prihodkov in posledično pomeni združitev denarnih tokov na en 

račun, s čimer postanejo depozitni računu posameznih državnih subjektov pri centralni ali 

poslovnih bankah nepotrebni. To pomeni ekonomičnejšo uporabo državnega denarja in znižanje 
transakcijskih stroškov. 
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13. V zvezi z opredelitvijo pogojev zadolževanja države (točka 10) že v tem zakonu pa predlagatelj 

navaja, da se zadolževanje države izvaja z različnimi dolžniškimi instrumenti na domačen in tujih 
finančnih trgih. Pri tem gre za tržna razmerja, struktura in pogoji konkretnih dolžniških 

instrumentov, s katerimi se izvede vsakoletni program financiranja pa so lahko le takšni kot jih 

določijo ti trgi oziroma razmere na trgih v trenutku posamične zadolžitve. Razmere na tujih trgih 

so bile v obdobju zadnjih dveh let izredno spremenljive, pogoji zadolževanja pa so se ob enaki 
oceni kreditnega tveganja za posameznega posojilodajalca močno razlikovai in nihali, celo 

mesečno. V teh razmerah ni mogoče predvideti za daljše obdobje vnaprej niti pogojev zadolževanja 

niti posameznih vrst instrumentov zadolževanja. 
14. Kazenske določbe sankcionirajo tudi ravnanje odgovornih oseb posrednih uporabnikov, kadar je 

to glede na kršitev Člena, na katerega se sklicujejo, smiselno (točka 13). 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 17.6. 1999 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE K PREDLOGU ZAKONA 

O J A VNIH FINANCAH - druga obravnava 

Amandma k 2. členu: 

V 2. členu se deveti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Proračun sprejme državni zbor oziroma 

občinski svet pred začetkom leta, na katerega se nanaša. » 

Obrazložitev: Amandmaje redakcijske narave. 

Amandma k 6. členu: 

Za 6. členom se doda novi 6. a člen, ki se glasi: 

»6. a člen 

(Pravni temelj proračunskih izdatkov) 

Sredstva proračuna se uporabljajo za namene, ki so določeni z zakoni oziroma občinskimi 

odloki." 

Obrazložitev: 

S predlaganim se predpisuje načelo, da sam proračun ne vzpostavlja ali ukinja individualno 

določene pravice za izplačilo, pač pa ima le-ta ustrezni temelji v zakonu oziroma v drugem 

splošnem (npr. uredba vlade) ali posamičnem pravnem aktu (npr. odločba), ki je izdan na njegovi 
podlagi. 

Amandma k 22. členu: 
« 

V prvem odstavku 22. člena se na koncu doda besedilo: 

"ter načine in postopke prevzemanja in evidentiranja obveznosti v breme proračuna." 

Obrazložitev: 

S predlaganim se daje pravna podlaga ministru za finance, da predpiše načine priprave programov, 

ki se financirajjo iz proračuna in postopke njihovega evidentiranja (npr. za investicijske izdatke), 

t.j. načine prevzemanja obveznosti v breme proračuna v najširšem pomenu besede. Zaradi premika 

evidenitranja nastanka obveznosti v bolj zgodnjo fazo to je v fazo priprave programov, ki se 

financirajo iz proračuna, so v amandmajih, ki sledijo v nadaljevanju, črtane pristojnosti 

Ministrstva za finance pri izdajanju soglasij na pogodbe t.j. k sklenitvi pogodbe in samemu 

prevzemu obveznosti v breme proračuna. 
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Amandma k 39. členu: 

1. 
Pred besedilom člena se doda naslov člena, ki se glasi: 

"(Ukrepi za uravnoteženje proračuna)" 
/ 

Obrazložitev: "mandma je redakcijske narave. 

2. 
V prvem odstavku 39. člena se tretja točka spremeni tako, da se glasi: 

"3. vlada določi, da morajo neposredni uporabniki pridobiti predhodno soglasje Ministrstva za 
finance za sklenitev pogodbe in". 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben, ker Ministrstvo za finance po tem zakonu ne bo več dajalo predhodnih 
soglasij na pogodbe uporabnikov, je pa tovrstna omejitev postopkov prevzemanja obveznosti 
lahko učinkovit in s tem potreben ukrep v obdobju začasnega izvrševanja proračuna ko se 
proračun poskuša med letom uravnotežiti. 

Amandma k 42. členu: 

Prvi in drugi odstavek 42. člena se zamenjata. 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 
"(3) Če so namenski prejemki vplačani v proračun v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, 
lahko uporabnik prevzema in plačuje obveznosti samo v višini dejansko vplačanih oziroma 
razpoložljivih sredstev." 

Sedanji tretji odstavek postane četrti. 

Obrazložitev: S predlagano dikcijo se zagotavlja poraba namenskih sredstev v višini v proračunu 

dejansko vplačanih sredstev oziroma sredstev, ki so na razpolago iz preteklega leta, ne pa 

previsoko planiranih sredstev na proračunski postavki v sprejetem proračunu. 

Amandma k 46. členu: 

Pred besedilom člena se doda naslov člena, ki se glasi: "(Oblikovanje in uporaba sredstev 
proračunske rezerve)". 

Obrazložitev: Amandmaje redakcijske narave. 

Amandma k 47. členu: 

Drugi odstavek 47. člena se črta. 
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Obrazložitev: 

Evidentiranje investicij še v fazi predinvesticijske zasnove oz. investicijskih programov in 
spremljanje njihove relizacije po posameznih pogodbah - kar omogoča že obstoječa informacijska 
podpora (MFERAC) ob kateri bo razvita dodatna programska oprema - bodo nudili Ministrstvu za 
finance dovolj kvalitetne podatke, potrebne za spremljanje izvrševanja proračuna po uporabnikih 
in njihovih področjih. Zato predlagatelj ocenjuje, da je presežena potreba po predhodni kontroli 
prevzemaja obveznosti v breme proračuna, ki je bila do sedaj izvajana v Ministrstvu za finance v 
obliki dajanja soglasij k pogodbam. 

Amandma k 48. členu: 

Drugi odstavek 48. člena se črta. 

V tretjem odstavku se na koncu doda novi stavek, ki se glasi: "Minister, pristojen za finance, 
lahko določi še dodatne pogoje za prevzemanje obveznosti po tem členu." 

Obrazložitev: Razlogi, ki so vodili k spremembi tega člena, so isti kot pri členu 47. 

Amandma k 50. členu: 

V prvem odstavku 50. člena se pred besedo "storitev" doda beseda "naročanje" in pred besedo 
"gradbenih" se doda beseda "oddajo". 

Obrazložitev: Gre za uskladitev z novo dikcijo osnutka zakona o javnih naročilih. 

Amandma k naslovu poglavja "5.10 Poročanje o izvrševanju proračuna": 

Na koncu naslova se doda naslednje besedilo: 
" in finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije". 

Obrazložitev: Amandmaje potreben zaradi uskladitve s amandamajem pod spodnjo točko. 

Amandma k 57. členu: 

Pred besedilom člena se doda naslov člena, ki se glasi: 
"(Sistem računov za izvrševanje državnega in občinskih proračunov)". 

Obrazložitev: Amandmaje redakcijske narave. 

Amandma k 59. členu: 

Za 59. členom se doda novi 59. a člen, ki se glasi: 
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(Poročanje o izvrševanju finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega proračuna, 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje Slovenije) 

Posredni uporabniki državnega proračuna, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja, morajo 

poročati ministrstvu, pristojnemu za finance, o prejemkih in izdatkih, stanju na računih in 
naložbah prostih denarnih sredstev, na način in v roku, ki ga določi minister, pristojen za finance" 

Obrazložitev: 

S predlaganim se vzpostavlja pravna podlaga, da tudi posredni uporabniki poročajo Ministrstvu za 
finance zaradi priprave konsolidiranih bilanc javnega financiranja na nivoju države v širšem 

pomenu (General Government) na način in v rokih, kot jih določi minister, pristojen za finance. 

Amandma k 61. členu: 

61. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Izvrševanje proračuna poteka v skladu z načelom razmejitve pristojnosti med odredbodajalci in 
računovodji ter v skladu s sistemom notranje kontrole. * 

Funkciji odredbodajalca in računovodje sta nezdružljivi." 

Obrazložitev: Predlagane spremembe so rezultat spremenjen dikcije poglavja o notranjem 

finančnem nadzoru. 

Amandma k 62. členu: 

62. člen se spremeni, tako da se glasi: 

"(1) Državno in občinsko premoženje po tem zakonu je finančno in stvarno premoženje v lasti 
države in občin. Finančno premoženje po tem zakonu so denarna sredstva, terjatve ter delnice in 
deleži na kapitalu pravnih oseb. Stvarno premoženje so premičnine in nepremičnine. 

(2) Za opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu lahko država oziroma občina 
državno oziroma občinsko premoženje organizirata v obliki javnih zavodov, javnih podjetij, 
javnih skladov in agencij. 

(3) Pravne osebe iz drugega ostavka tega člena upravljajo neposredni uporabniki državnega in 

občinskega proračuna. Pri odločanju o pravici do deleža na dobičku oziroma presežka prejemkov 
nad izdatki, ki izvira iz delnic in deležev v lasti države oziroma občin, morajo neposredni 

uporabniki državnega in občinskega proračuna pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za 
finance oziroma za finance pristojnega organa občine." 

Obrazložitev: Novo besedilo člena sledi upravičeni pripombi sekretariata DZ za zakonodajo, da 

država javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ne ustanavlja zaradi finančno- 
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investicijskih interesov in pričakovanega donosa iz tega naslova, ampak prvenstveno za izvajanje 
državnih funkcij. 

Amandma k 66. členu: 

, 66. člen, vključno z naslovom, se spremeni tako, da se glasi: 
"(Upravljanje javnih zavodov, javnih podjetij, skladov in agencij ter uresničevanje pravic iz 

delnic in deležev na kapitalu pravnih oseb) 
(1) Pristojna ministrstva oziroma za finance pristojen organ občine zagotavljajo izvajanje javnih 
služb in dejavnosti v javnem interesu tako, da izvajajo naslednje naloge: 

1. usklajevanje programov dela in finančnih načrtov javnih zavodov, javnih podjetij, 

skladov in agencij ter financiranje dejavnosti teh pravnih oseb po potijenih programih; 
2. nadzor nad poslovanjem pravnih oseb; 
3. nadzor nad izvajanjem odobrenih programov pravnih oseb; 
4. nadzor nad zadolževanjem pravnih oseb in 

5. uveljavljanje različnih pravic lastnika kapitalske naložbe (npr. sodelovanje na 
skupščinah in v nadzornih svetih), na način kot ga določa 62. člen tega zakona. 

(2) Ministrstvo, pristojno za finance, oziroma za finance pristojen organ občine vodi centralno 
evidenco pravnih oseb in premoženja v lasti države." 

Obrazložitev: Gre za ureditev v skladu z evropsko teorijo in prakso, v kateri se rešuje 

, konfliktonost interesov države kot lastnika, ki zahteva ustrezen donos za svoje premoženje, ter 
države kot subjekta, ki deluje v javnem interesu tako, da so za dejavnost pravnih oseb, katerih 
ustanovitelj je država, pristojna resorna ministrstva, medtem ko vlogo lastnika finančnih naložb 
izvaja ministrstvo za finance. 

Amandma k 67. členu: 

Naslov se spremeni tako, da se glasi: "Obveznost pravnih oseb za poročanje in revidiranje 
računovodskih izkazov" 

Prvi odstavek se črta. 

Obrazložitev: Ministrstvo za finance ni nadzorni organ, ki bi ocenjeval delo drugih ministrstev. O 

teh zadevah ministrstva že po zakonu o vladi odgovarjajo vladi, nadzoruje pa jih računsko sodišče 
in proračunska inšpekcija. 

Amandma k 68. členu 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(Ustanavljanje in ukinjanje pravnih oseb javnega sektorja ter pridobivanje in prodaja 
kapitalskih vlog v gospodarskih družbah) 
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O ustanavljanju in ukinjanju pravnih oseb, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država 

oziroma občina odloča, vlada na predlog pristojnega ministra oziroma občinski svet, razen če ni s 
področnim zakonom ali z zakonom o lokalni samoupravi drugače določeno. 

Vlada oziroma občinski svet se lahko na predlog pristojnega ministra oziroma občinskega organa 

odločita za nakup delnic ali deleža v gospodarski družbi, če so za nakup zagotovljenja sredstva v 
' proračunu in če se s tem zaščitijo nacionalni oziroma občinski interesi. 

V primeru, da preneha javni interes za državno oziromo občinsko lastništvo delnic ali deležev na 

kapitalu pravnih oseb, vlada oziroma občinski svet lahko na predlog pristojnega ministra ali 
ministra za finance oziroma občinskega organa odločita, da se delnice oziroma delež na kapitalu 

proda, če to ni v nasprotju s posebnim zakonom." 

Obrazložite v: Država oziroma občina načeloma ne kupujeta delnic in deležev, razen če želita na ta 
način zaščititi nacionalne oziroma občinske interese bodisi zaradi reševanje gospodarske družbe 

pred stečajem bodisi reševanja pred sovražnim prevzemom. Država in občina praviloma 
ustanavljata javne zavode, podjetja, sklade in agencije takrat, ko ocenita, da bodo tako bolj 

učinkovito izvajane državne funkcije. 

V primeru, da preneha javni interes za obstoj subjekta javnega sektorja oziroma za vlogo države 

kot delničarja oziroma družbenika, vlada oziroma občinski svet lahko odločita, da se subjekt 
javnega sektorja ukine, njegovo premoženje pa avtomatično preide v last ustanovitelja. Če gre za 
delnice ali deleže, pa vlada oziroma občinski svet lahko odločita, da se kot finančno premoženje 
prodajo. Pri tem pa morata spoštovati določila področnih zakonov, ki izreno določajo, da se javna 
služba oziroma javni interes v konkretni dejavnosti lahko izvajata le v okviru točno definirane 
pravne osebe. Takšnih pravnih oseb s sklepom vlade oz. občinskega sveta seveda ni pogoče 
ukiniti ali prodati. 

Amandma k 76. členu: 
Drugi odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Poleg poslov iz prejšnjega odstavka lahko država oziroma občina za uravnavanje tečajnih in 
obrestnih tveganj sklepa tudi druge posle, povezane z državnim dolgom (izvedeni finančni 
instrujmenti):" 

Obrazložitev: Nova dikcija, ki govori o uravnavanju tveganj, je ustreznejša, saj z nobenim 

izvedenim finančnim instrumentom ni mogoče teh tveganj povsem izključiti. Mogoče je le 
omejevanje teh rizikov v večji ali manjši meri, pri čemer je potrebno iskati ravnovesje med 

verjetnostjo rizikov, stopnjo pokrivanja rizikov in stroški izvedbe izvedenih finančnih 
instrumentov. 

Amandma k naslovu poglavja "8.1 Splošne določbe" 

Naslov se črta. 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave in je potreben zaradi priprave amandmaja ob 

upoštevanju pripomba Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve pod točko 11. 
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Amandma k naslovu poglavja " 9.1 Notranji nadzor " 

Naslov "9.1 Notranji nadzor" se spremeni tako, da se glasi: 

"10.1. Finančni nadzor pri neposrednih uporabnikih državnega in občinskih proračunov". 

Obrazložitev: Amandma je potreben zaradi uskladitve z v tem poglavju predvidenimi 
spremembami. 

Amandma k 94. členu: 
1. 
94. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"(1) Finančni nadzor pri neposrednih uporabnikih državnega proračuna je sistem notranjih kontrol 

in notranje revizije. Neposredni uporabniki našteti v 2. odstavku 18. člena tega zakona, 
organizirajo ustrezne oblike finančnega nadzora za vse državne organe in organizacije iz njihove 
pristojnosti. 

(2) Sistem notranjih kontrol se organizira kot sistem postopkov in odgovornosti zaposlenih v 
neposredem uporabniku. 

(3) Notranja revizija je naknadna računovodsko-fmančno revizija in revizija učinkovitosti, 
gospodarnosti in uspešnosti. 

(4) Sistem notranjih kontrol in notranje revizije se lahko dopolni z organiziranjem službe 
notranjih revizorjev, ki deluje v okviru neposrednega uporabnika državnega proračuna. 

(5) Minister pristojen za finance predpiše skupne kriterije za organizacijo in postopke finančnega 

nadzora na podlagi katerih lahko neposredni uporabniki našteti v 2. odstavku 18. člena tega 
zakona podrobneje uredijo organizacijo in postopke za izvajanje finančnega nadzora ter 
poslovanja. 

(6) Občine organizirajo ustrezne oblike finančnega nadzora na podlagi podrobnejših navodil, ki 
jih občinam predpiše minister, pristojen za finance." 

2. 
Za 94. členom se doda novi podnaslov in novi 94.a člen, ki se glasita: 

"10. 2 Finančni nadzor pri organu za nadzor proračuna 

94. a člen 

(Pristojnosti organa za nadzor proračuna) 

(1) Organ za nadzor državnega proračuna je Urad za nadzor proračuna (v nadaljnjem besedilu: 

Urad), ki se ustanovi kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance. 

(2) Urad ima naslednje pristojnosti. 
1. opravlja inšpiciranje porabe proračunskih sredstev; 
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2. opravlja naknadno računovodsko-finančno revizijo in revizijo učinkovitosti, 

gospodarnosti in uspešnosti skupnih projektov različnih neposrednih uporabnikov državnega 
proračuna in 

3. pripravlja skupne usmeritve za izvajanja notranje revizije pri neposrednih uporabnikih 
državnega in občinskih proračunov. 

. (3) Minister, pristojen za finance, podrobneje uredi izvajanje druge in tretje točke prejšnjega 
odstavka. 

(4) Ugotovitve in revizijska mnenja, kijih izda Urad pri izvajanju revizije iz druge točke drugega 

odstavka tega člena morajo obravnavati neporedni uporabniki. V primerih negativnega 
revizijskega mnenja se o tem obvesti vlado." 

Obrazložitev: 

Spremembe rešitev v poglavju Proračunski nadzor so nastale ob pripravah na bilateralni screening 
28 Delovne skupine (za uskladitev slovenskega pravnega reda z evropskim) Finančni nadzor. 

Predlagani amandmaji so zato usklajeni z izhodišči za bilateralni screening Delovne skupine, ki jih 
je zastopala Republika Slovenija v maju 1999 pred Evropsko komisijo v Bruslju. Predlagana 

vsebina je prav tako usklajena z Državnim programom za sprejem pravnega reda Evropske unije. 

Amandma k 95. členu: 

Pred členom 95. se doda novo poglavje, ki se glasi: "10.3. Proračunsko inšpiciranje". 

Naslov 95. člena se spremeni tako, da se glasi: "Inšpekcijske pristojnosti Urada za nadzor 
proračuna". 

V prvem odstavku se črta zadnji stavek. 

V drugem odstavku se črta zadnji stavek. 

Obrazložitev: Glej zgoraj. 

Amandma k 100. členu: 

Pred besedilom člena se doda naslov člena, ki se glasi: "(Hujši prekrški)". 

Obrazložitev: Amandmaje redakcijske narave. 

Amandma k 101. členu: 

Pred besedilom člena se doda naslov člena, ki se glasi: "(Manjši prekrški)". 

3. točka se črta. 

4. točka se črta. 
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Ostali členi se preštevilčijo. 

Obrazložitev: Amandma je redakcijske narave, hkrati pa posledica črtanja instituta dajanja 
soglasij na pogodbe v zakonu, kot to vnašajo predlagani amandmaji. 

Amandma k 103. členu: 

Za 103. členom se doda novi 130.a člen, ki se glasi: 

"103. a člen 
(Pooblastlilo za izdajanje podzakonskih aktov) 

Minister, pristojen za finance, lahko po potrebi predpiše podrobnejša navodila za izvedbo tega 
zakona." 

Obrazložitev: Z amandmajen se daje podlaga ministru za finance, da podrobneje uredi vprašanja, 

za katera sicer nima podlage v zakonu, kadar bo to terjala potreba po učinkovitem načrrtovanju in 
izvrševanju proračuna. 

Amandma k 104. členu: 
V prvem odstavku 104. člena se za besedilom "73." doda besedilo "74. a". 

V drugem odstavku se za besedilom "10.," doda besedilo "22., " in za besedilom "42., " doda 

besedilo "48.,". 

Obrazložitev: Redakcijski amandma. 

Amandma k 105. členu: 

V prvem odstavku 105. člena se v drugi točki na koncu doda besedilo: 
razen določb tretjega stavka prvega odstavka 85. člena zakona o izvrševanju proračuna 

Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91/98) in 43. člena zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, 

št. 91/98)." 

V prvem odstavku se tretja točka spremeni tako, da se glasi: "Odlok o enotnih izhodiščih za 
prodobitev soglasja k povečani delovni uspešnosti v javnih zavodih (Uradni list RS, št.2/99)." 

ObrazJožitcv: 

Ker se načrtuje uveljavitev tega zakona še v letošnjem letu, je predlagana sprememba potrebna. 
Navedeni členi morajo namreč ostati v veljavi zaradi uresničitve načrtovanega zadolževanja 

države in pobiranja prihodkov od davka na dodano vrednost ter trošarin v januarju leta 2000 v 
korist proračuna leta 1999. Te člene bo razveljavil zakon, ki bo urejal izvrševanje državnega 
proračuna v letu 2000. 
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Predlog zakona o 

JAVNIH NAROČILIH (ZJN-pz) 

- EPA 856 - II - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 115. seji dne 14/6-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 174. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega Zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Mitja GASPARI, minister za finance, 
■ Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Blanka PRIMEC, državna podsekretarka v Ministrstvu za 

finance, 
- Tadej ŠTULAR, svetovalec ministra za finance. 

30. junij 1999 71 poročevalec, št. 49 



VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
B,n 

Prva obravnava 

14. junij 1999 

PREDLOG ZAKONA O JAVNIH NAROČILIH 

I. UVOD 

1. Ocena stanja 

Sedaj veljavni zakon o javnih naročilih je bil sprejet v Državnem zboru marca 1997 in 

objavljen v Uradnem listu številka 24/97. Za operativno izvedbo zakona v praksi so 

bili izdani naslednji podzakonski akti: 

- odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (UL 33/97, 63/97), 

- uredba o višini zaščite domačih in tujih ponudnikov v postopku oddaje javnih naročil 

in o merilih, da so blago, gradnje ali storitev domačega porekla (UL 47/97), 

-navodilo o vsebini objav za javna naročila v Uradnem listu RS (Uradni list RS 60/98), 

ki je zamenjalo navodilo o vsebini obrazcev za objavo namere o oddaji javnega 

naročila, javnega razpisa in izida javnega razpisa v Uradnem listu RS in določitvi 

enotnih obrazcev za objavo (UL 41/97), 

- navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje 

svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (UL 73/97), 

- uredba o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila 

investicijskega značaja (UL 82/98, popr. 86/98). 

V začetku leta 1998 je začela delovati revizijska komisija za javna naročila, ki je bila 

imenovana na podlagi 63. člena zakona o javnih naročilih z odlokom Državnega 

zbora RS avgusta 1997 (Uradni list RS 50/97). 

Zakon se je začel uporabljati 01.07.1997 za naslednje naročnike: proračunske 

uporabnike, DARS, obe univerzi, javna podjetja, ustanovljena po zakonu o 

gospodarskih javnih službah ter javne zdravstvene in javne raziskovalne zavode, 

katerih ustanovitelj je država, s 1.1.1998 pa se je začel uporabljati tudi za preostale 

naročnike, katerih ustanovitelj ali soustanovitelj je država ali lokalna skupnost ali so 

ustanovljeni po zakonu o gospodarskih javnih službah (komunalna podjetja, osnovne 

šole itd.) in so definirani v tretji alinei 1. točke 2. člena zakona o javnih naročilih. 

Zakon o javnih naročilih zavezuje okoli 3000 naročnikov. Za večino le- teh je bilo 

področje naročanja povsem novo, kar je razvidno iz številnih vprašanj, ki jih 

postavljajo zlasti manjši naročniki pri konkretni izvedbi postopka naročanja in tudi pri 

številnih zahtevkih za revizijo. 

Zaradi uspešnejšega izvajanja zakona v praksi potekajo tudi redna usposabljanja 

strokovnih delavcev na najrazličnejših nivojih: vladni organi, naročniki na ravni 

lokalne skupnosti (občine, krajevne skupnosti) in drugih naročnikih, ki jih zavezuje 

zakon. Na seminarjih, delavnicah ali drugih oblikah posvetov sodelujejo domači in tuji 

strokovnjaki s strokovnimi znanji na področju javnih naročil. Slednji so najeti preko 

izvrševanja programov Phare (Sipu), Sigma, TAIEX. 
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Rezultati izvajanja zakona v praksi kot tudi dokaj številna usposabljanja so pokazala 
že precejšnji napredek pri poznavanju tega področja. To se kaže zlasti skozi število 
revizijskih zahtevkov in njihovo vsebino: od okoli 1000 revizijskih zahtevkov, ki so bili 
vloženi na prvi stopnji, jih je bilo obravnavanih na Revizijski komisiji manj kot 300, od 
tega je bila približno ena tretjina zavrnjenih kot neutemeljenih. Praksa Revizijske 
komisije, zlasti v letu 1999, kaže na zmanjšanje nepravilnosti zlasti v formalnem 

(postopkovnem) delu. 

2. Razlogi za izdajo zakona 

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel julija 1997 Zakon o ratifikaciji Evropskega 
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na 
drugi strani s sklepno listino (sporazum) ter Protokola, s katerim se spreminja 
Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi 
skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na 
drugi strani (MESP) objavljen v Uradnem listu RS- Mednarodne pogodbe, štev. 13/97 
(Uradni list RS štev. 44/97). 

Za gospodarsko vključevanje Republike Slovenije v Skupnost je določen predpogoj, 
da Slovenija svojo obstoječo zakonodajo približa pravu Skupnosti. Približevanje 
zakonodaje zajema različna področja, ki so primeroma, kot najbolj občutljiva in 
pomembna, našteta v 71. členu Sporazuma. Med temi področji je navedeno tudi 
področje ureditve javnih naročil. Republika Slovenija je v predpristopni strategiji 
sprejela obvezo, da bo področje oddaje javnih naročil uskladila s pravom Skupnosti 
do konca leta 1999. 

Poleg tega 69. člen Sporazuma v zvezi z ureditvijo oddaje javnih naročil med ostalim 
določa: 

obojestransko odpiranje trga za javna naročila na podlagi nediskriminacije in 
vzajemnosti, v duhu Svetovne trgovinske organizacije, 
zagotovitev enakopravnega dostopa slovenskim ponudnikom do postopkov za 
sklepanje pogodb na področju javnih naročil po pravilih Skupnosti, razen za 

dodelitve naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in 
transportnem področju (direktiva 93/38); navedena izjema preneha veljati 

takoj, ko Republika Slovenija sprejme ustrezne predpise na področju oddaje 
naročil na istem področju. 

To pomeni, da velja pri oddaji naročil na področju, kjer je vrednost naročil največja (5 

• mio ECU in več), izključna vzajemnost: slovenski ponudniki ne morejo imeti dostopa 
do tujih javnih naročil pod enakimi pogoji, dokler ne bo Slovenija harmonizirala 

področja oddaje javnih naročil s pravili Skupnosti. 

Državni program za prevzem pravnega reda EU določa, da bo področje javnih naročil 
harmonizirano s predpisi EU do konca leta 1999. Republika Slovenija je v svojih 
pogajalskih stališčih, predstavljenih v 1. delovni skupini- prost pretok blaga, določila, 

da ne bo zahtevala prehodnega obdobja za področje uveljavljanja pravnega reda EU 
na področju javnih naročil. Pogajalsko stališče je bilo že predstavljeno pristojnim 
organov v Republiki Sloveniji in v Evropski komisiji. 
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Pri pripravi zakona je bilo treba upoštevati, da bo Slovenija postajala sčasoma 
sestavni del notranjega trga, to je trga brez meja, v katerem je zagotovljen prost 
pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. Omejitve prostega pretoka blaga in storitev, 
glede naročil le- teh, so prepovedane v vseh dokumentih Evropske unije (glej npr. 30. 
in 59. člen Sporazuma EGS). Ureditev načina nabav blaga in storitev , kjer nastopa 

kot naročnik država, lokalna skupnost ali druge osebe javnega prava, je v pristojnosti 
vsake posamezne države, vendar pa je zaradi načela enakopravnosti ponudnikov, 

varstva konkurence in transparentosti postopkov javnih naročil potrebna enotna 
ureditev tega področja. Prilagoditev novega zakona z direktivami je še posebej 

povezana s funkcionalnim definiranjem naročnikov, ki mora zajeti vse statusne oblike 
(uvodna določila direktiv z definicijo naročnika, uporaba funkcionalne klasifikacije 

naročnikov, usklajene s predpisi o javnem financiranju). 

Javna naročila v prvi vrsti določajo način, kako naročnik, ki pomeni državo v 
najširšem smislu, pridobiva dobrine od ponudnikov pod enakimi pogoji. Vendar pa so 
lahko javna naročila tudi orodje države za uresničevanje gospodarske politike, 
politike regionalnega razvoja in socialne politike. Javna naročila v klasičnem sektorju 

(blago, gradnje, storitve) ne dopuščajo nikakršnih nacionalnih preferenc, zato pa so 
na področju gospodarske infrastrukture dovoljene vendarle še nekatere izjeme, ki jih 

sme uporabiti naročnik zaradi odpiranja novih delovnih mest in regionalnega razvoja. 
To možnost, ki je skladna tudi z določili direktive 93/38 in tudi z določili Sporazuma o 

vladnih nabavah, povzema zakon o javnih naročilih v 129. členu. Dopuščeno je 
namreč, da naročnik v merilih, na podlagi drugih predpisov o zaposlovanju, 
regionalnem razvoju, okoljevarstvenem področju zdravstvenem in sanitarnem 
področju, določi tudi druga merila in s tem vzpodbudi domače ponudnike, vsekakor • 
pa mora upoštevati 8. člen Ustave RS. 

Obstoječi Zakon o javnih naročilih je podnormiran, po drugi strani pa določa preveč 
različnih postopkov za oddajo naročil, na kar so Republiko Slovenijo ob screeningih 

in drugih uradnih srečanjih opozorile tudi pristojne službe EU. Zato prihaja v praksi 
izvajanja konkretnih postopkov oddaje do nejasnosti, postopki so tudi predolgi. 

Postopki v obstoječem zakonu so preveč formalizirani, za razliko od postopkov, ki jih 
izvajajo zlasti v državah članicah. To pa pomeni tudi možnost delanja napak. Če bi 
delali le ustrezne spremembe in dopolnitve obstoječega zakona, bi le-ta postal 
nomotehnično še manj pregleden. 

Sedanji zakon je doživel ob pregledu zakonodaje nekaj kritik s strani Skupnosti- 

direktorata XV zaradi neusklajenosti z direktivami Evropske unije. Predlog novega 
zakona o javnih naročilih je sedaj pripravljen izključno na podlagi direktiv Evropske 

unije in z upoštevanjem Sporazuma o vladnih nabavah Svetovne trgovinske 
organizacije, ki ga je leta 1995 z Zakonom o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ' 

ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije Republika Slovenija že podpisala 
(Uradni list RS- Mednarodne pogodbe, št. 10/95), kot nekatere druge članice STO pa 

še ni podpisala Sporazuma o vladnih nabavah. V Sporazumu o vladnih nabavah ima 
Republika Slovenija status opazovalca. Evropska unija je Sporazum že podpisala. 

Republika Slovenija bi morala že sprejeti Sporazum o vladnih nabavah, za kar pa bi 
morala predhodno zakonsko urediti področje javnih naročil. Evropska unija je 
Sporazum že podpisala in na njegovi podlagi zaradi obveznega prilagajanja 
dopolnila oziroma spremenila obstoječe direktive z novima direktivama številka 

97/52, sprejeto oktobra 1997 in 98/4, sprejeto aprila 1998. Med Evropsko unijo in 
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Svetovno trgovinsko organizacijo tečejo še zadnja pogajanja o popolni uskladitvi 

vsebine direktiv s Sporazumom o vladnih nabavah. Bistvena vsebina sprememb je v 
uskladitvi zneskov- ocenjene vrednosti naročila, ko je treba opraviti različne objave 
tudi v drugih sredstvih obveščanja, v direktive so vnešene tudi posebne pravice 
črpanja (Special Dravving Rights) in poenoteni (podaljšani) so roki za oddajo ponudb. 
Prav tako je še nekaj nerešenih terminoloških vprašanj (npr. isti izraz za dva različna 
postopka in obratno: različni izrazi za nato identično vsebino). Vendar pa se v 
obdobju, predvidoma do jeseni 1999, pričakuje še nekaj sprememb, tako direktiv kot 
Sporazuma o vladnih nabavah. 

Neusklajenost sedaj veljavnega zakona o javnih naročilih lahko strnemo v devet točk: 
1. ni opredeljen kandidat v omejenem postopku in v postopku s pogajanji- 

direktive ločijo med ponudniki, ki nastopajo v odprtem postopku in kandidati, ki 

so opredeljeni v omejenem postopku in postopku s pogajanji. 
2. podaljšanje rokov za oddajo ponudb- slovenski zakon kot najkrajši rok navaja 

10- dnevni rok. DG XV sicer komentira, da je vrednost za obvezni začetek 
postopka po zakonu nizka (le 5 mio SIT) in to delno opravičuje kratke roke za 
dostavo ponudb, vendar pa je zakonski skrajni rok za oddajo ponudb (45 dni) 
prekratek in podaljšanje roka za oddajo ponudb, če pride do sprememb v 
razpisni dokumentaciji- sedanji slovenski zakon predvideva 5 dni, direktive pa 
6 dni. 

3. natančnejša opredelitev oddaje naročila po postopku s pogajanji po predhodni 
objavi naročila oziroma brez predhodne objave (skladno z direktivami), s tem, 
da se predvidi tudi osnova v drugih predpisih (npr. zakon o naravnih in drugih 
nesrečah, uredba o namenski opremi) in določitev področij, ki niso predmet 
naročanja po zakonu o javnih naročilih, 

4. natančnejša opredelitev načina za določitev vrednosti v postopkih javnega 
naročanja, direktive imajo o načinu določanja vrednosti celotno poglavje in 
različne načine za določanje vrednosti glede na vrsto javnega naročila (nakup, 
najem, leasing, blago, storitve, gradnje itd.) in na trajanje javnega naročila 
(enkratni posel ali celoletni ali večletni posel) 

5. opredelitev, katere objave javnih naročil je treba objaviti v Uradnem listu 
Republike Slovenije in katere (glede na vrednost, določeno v direktivah za 
posamezne vrste javnega naročila: blago, storitve, gradnje ali po direktivi 

93/38) tudi v Uradnem listu EU (po sprejemu Republike Slovenije v EU, ker 

državam nečlanicam ni možno objavljati). Že sedaj pa je možno poslati objavo 
na Uradni list tudi po E-mailu, 

6. ukiniti možnost, ki omogoča oddajo naročil domačemu ponudniku, ki ob 
izpolnjevanju enakih pogojev in meril ponudi višjo ceno, preference so 
izjemoma dopustne, ob enakem izpolnjevanju pogojev in meril, pri oddaji 
naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem 
področju, 

7. uskladitev postopka za predhodno ugotavljanje sposobnosti (omejeni 
postopek) in združitev nekaterih posebnih postopkov- sedaj posebej 
opredeljeni dvostopenjski postopek, in zbiranje ponudb bodo zajeti v določilih 
za omejeni postopek in v sklopu tega natančnejša ureditev postopka oddaje 

nekaterih storitev na področje urbanističnih in arhitekturnih naročil z javnim 
natečajem, 

8. upoštevanje definicije storitev in gradenj, ki so predmet naročanja, ob 
upoštevanju splošnega slovarja za naročila (CPV), 
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9. uskladitev določil za reševanje revizijskih postopkov, ki so opredeljeni v dveh 
direktivah (89/665 in 92/13). 

Čeprav se sedaj veljavni sistem naročanja ne bo bistveno spremenil, bo novi zakon 
vnesel v samo izvajanje novo kvaliteto: določena postopkovna pravila bodo 
poenostavljena (manjše število oblik oddaje), določene posebnosti bodo posebej 

navedene (možnost pogajanja v posebnih primerih, oddaja naročila brez uporabe 
zakona), dodane pa se nekatere novosti, ki so bile sedaj pomanjkljivo opredeljene ali 
pa so bile opredeljene nepravilno glede na direktive (način določitve vrednosti 
naročila, določitev pogojev in meril, načini objave, uporaba tehničnih predpisov, 
ureditev pristojnosti za reševanje sporov med naročnikom in ponudniki). Kot 
povedano že v uvodu, bo ureditev varstva ponudnikov urejena s posebnim zakonom. 

Republika Slovenija je v načrtu prilagajanja svojih predpisov predvidela uskladitev 
zakona o javnih naročilih z direktivami do konca leta 1999. 

Novi zakon upošteva direktive Evropske skupnosti, ki urejajo področje javnih naročil. 

Področje javnih naročil ureja šest direktiv: 

92/50- o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naročil za storitve 
93/36- o usklajevalnih postopkih za dodelitev javnih naročil blaga 

93/37- o usklajevanju postopkov pri dodelitvi javnih naročil za gradnje 
93/38- o usklajevanju postopkov javnih naročil za organizacije v vodnem, 

energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju 
97/52- spremembe in dopolnitve direktiv 52/50, 93/36, 93/37, 

98/4- spremembe in dopolnitve direktive 93/38. 

Na področje javnih naročil sodita tudi dve direktivi št. 89/665 in 92/13, ki urejata 
varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil, vendar bo to področje urejeno 

s posebnim zakonom. Čeprav je zajeto le v eni sami točki glede pomanjkljivosti 
obstoječe zakonodaje, pa je to področje po svoji vsebini najmanj usklajeno z 

direktivami. 

Predlog zakona pomeni poskus ureditve sistema oddaje javnih naročil v enem 
samem predpisu, razen določb o varstvu ponudnikov, kar ureja poseben predpis. To 

do sedaj ni uredila še nobena od držav članic, najbližji temu sta Švedska in Danska, 
vendar pa gredo v isti smeri kot Slovenija tudi druge države, npr. Poljska, Češka, 

Estonija, pa tudi države, ki imajo status pridružene članice- Slovaška. Vsebina je v 
celoti usklajena z direktivami Evropske skupnosti. 

Novi predlog zakona o javnih naročilih izpolnjuje tudi nomotehnična merila, saj je 

sestavljen tako, da v prvem delu navaja generalne določbe, ki jim sledijo splošne 
določbe, nato pa sledijo posebne določbe, ki opredeljujejo posamezne postopke 

oddaje, skladno z direktivami. Struktura zakona se skoraj v celoti pokriva z 
direktivami, medtem ko je vsebina zakona v celoti povzeta iz direktiv. 

Predlog zakona ne posega meritorno na področja, ki so urejena z drugimi predpisi, 

kot na primer področje obligacijskih razmerij, predpisi o izvrševanju proračuna, 
materialni predpisi na področju gradbeništva, varstva konkurence, vrste tehničnih 

predpisov, kazenskega prava in še nekaterih drugih, ki pa so vertikalno povezani in 
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jih je treba upoštevati kot v celotno slovensko zakonodajo. 

-Iev; 
3. Cilji in načela zakona 

Novi zakon o javnih naročilih izpolnjuje obvezo Republike Slovenije do Skupnosti, da 

bo področje oddaje javnih naročil uskladila s pravili o javnih naročilih, ki veljajo v 
Skupnosti (71. člen Sporazuma) in z odpravo določb, ki omogočajo dajanje prednosti 

domačim ponudnikom, uresničuje zahteve iz 69. člena Sporazuma. Peti odstavek 11. 
člena sedanjega zakona o javnih naročilih sicer natančno določa, da naročnik ne 

more oddati naročila domačemu ponudniku ob upoštevanju določila za dajanje 
prednosti, če ima Republika Slovenija sklenjen mednarodni sporazum o 

enakopravnem obravnavanju domačih in tujih ponudnikov. Glede na besedilo 
Sporazuma bi v zakonu lahko ostalo dosedanje besedilo, vendar bi se moral znižati 
le odstotek, ki določa možnost višje cene (do 10%). Direktiva 93/38 dovoljuje le 
izjemoma možnost oddaje naročila naročniku z dajanjem prednosti v smislu 
"domačega" ponudnika, vendar z omejitvijo, da so tretirani kot "domači" ponudniki 
tudi tisti, s katerimi ima država sklenjen sporazum o enakopravnem obravnavanju 

domačih in tujih ponudnikov. 

Čeprav se sedaj veljavni sistem naročanja oziroma oddaje javnih naročil ne bo 
bistveno spremenil, bo novi zakon vnesel v samo izvajanje novo kvaliteto. Tako bodo 
določena postopkovna pravila poenostavljena, ker se bo sedanje enormno število 
postopkov zmanjšalo le na tri oziroma štiri postopke oddaje (oddaja naročila po 
direktivi 92/50, dopolnjene z direktivo 97/52, za naročila storitev na urbanističnem in 
arhitekturnem področju predvideva javni natečaj kot podvrsto omejenega postopka). 
Določene posebnosti glede možnosti pogajanj za dodelitev naročila bodo posebej 
navedene (možnost pogajanja v posebnih primerih, oddaja naročila brez uporabe 
zakona), dodane pa se nekatere novosti, ki so bile sedaj pomanjkljivo opredeljene ali 
pa so bile opredeljene nepravilno glede na direktive: 
- določitev pogojev in meril na način, ki je opredeljen v direktivah, 
- načini objave naročila in vrste objav, 

- uporaba tehničnih predpisov zaradi poenostavljenih tehničnih specifikacij kot 
sestavnega dela razpisne dokumentacije, 
- ureditev posameznih posebnosti v primeru, ko gre za oddajo naročila za blago, 

gradnje ali storitve, vodenje statistike. 

Novi zakon bo tako odpravil številne pomanjkljivosti, s katerimi so se srečevali tako 

naročniki kot ponudniki, prvi pri izvajanju postopka oddaje naročila, drugi pri pripravi 
ponudb in oboji v postopku reševanja sporov med naročnikom in ponudnikom. 

Predlog novega zakona natančno opredeljuje temeljna načela javnega naročanja, ki 
so na področju javnih naročil že uveljavljena v svetu. Temeljna načela so na enak 

način opredeljena v Sporazumu o vladnih nabavah, direktivah EU in v Uncitralovem 
vzorčnem zakonu o javnih naročilih. Povzeta so sicer že tudi v sedaj veljavnem 
zakonu, vendar ne tako pregledno, kot je to sedaj urejeno v splošnih določbah 
predloga novega zakona. Temeljna načela javnega naročanja so: 
- načelo ekonomičnosti porabe javnih sredstev, 
- načelo transparentnosti postopka oddaje naročila, 
- načelo enakopravnosti ponudnikov, 
- načelo konkurence. 
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Skozi uporabo navedenih načel deluje tudi celotni sistem javnih naročil: namen 
naročnika je, da skozi več ponudb pridobi konkurenčne ponudbe in s tem nižjo ceno. 
Prihranek se lahko v nekaterih naročilih, ki se letno obnavljajo (npr. nabava 
pisarniškega materiala, nekatere storitve, ki se opravljajo redno- čiščenje, varovanje 
ipd.), pokaže lahko takoj, v drugih primerih pa šele v nekaj letih. 

Da se v postopku oddaje naročila naročnik ne bi izognil možnosti, da bi dajal 
neupravičeno prednost kateremu koli ponudniku, mora biti celotni postopek natančno 
definiran po korakih. Pogoj za uspešen razpis je predvsem kakovostna razpisna 
dokumentacija, ki mora biti pripravljena vnaprej. K uresničevanju tega načela 
pripomorejo pravočasne in pravilne objave o postopkih oddaje in opravljenih 
dodelitvah naročila, enaka merila in pogoji, ki morajo biti poznana že vnaprej. 
Vsakdo, ki je zainteresiran, mora imeti vsak trenutek možnost preveriti fazo oddaje in 
pravilno izvajanje postopka, seveda ob upoštevanju poslovnih in uradnih skrivnosti, h 

katerim so vezani vsi udeleženci v postopku. 

Načelo enakopravnosti ponudnikov zavezuje naročnika, da nobenemu ponudniku ne 
sporoči ničesar, kar ni sporočil tudi drugim ponudnikom, tako potencialnim še v fazi 

priprave razpisne dokumentacije, kot v samem teku postopka. Načelo 
enakopravnosti ponudnikov ne pomeni le enakopravnosti glede registrirane 

dejavnosti ponudnika, ki konkurira pri posamezni oddaji naročila, anipak zajema 
enakopravnost v najširšem smislu: nobenega ponudnika ni mogoče izločiti iz 

postopka na nacionalni, verski ali rasni osnovi. 
i 

Načelo poštene konkurence med ponudniki ima svojo osnovo že v pravilih o varstvu 
konkurence in je v tem predlogu zakona le povzeto iz zakona o varstvu konkurence 
(Uradni list RS 18/93), ki prepoveduje omejevanje konkurence s kartelnimi 
sporazumi, zlorabo prevladujočega položaja na trgu, z nelojalno konkurenco, 

nedovoljeno špekulacijo in podobno. 

Zaradi odpiranja tržišča konkurenci bodo tudi domači ponudniki prisiljeni prilagoditi 
svoje izdelke in storitve zahtevam, ki izpolnjujejo enotne tehnične normative in 

standarde, po drugi strani pa bodo te tehnične prilagoditve omogočale slovenskim 
ponudnikom enakopraven nastop pri naročnikih iz držav članic Skupnosti. 

4. Finančne posledice zakona 

Ker novi zakon ne bo bistveno spremenil izvajanja postopkov javnih naročil, ampak 

jih bo v določeni meril poenostavil, zakon ne prinaša dodatnih finančnih obremenitev 
za proračun Republike Slovenije. Samo izvajanje predpisa pomeni prihranek pri 

izdatkih, ki se nanašajo na plačilo po pogodbah, oddanih po postopku javnega 
naročila. Analiza pogodb in vrednosti, navedenih v pogodbah, v primerjavi z 

vrednostmi iz objave razpisa, kaže, da so sklenjene pogodbe v povprečju za 9% nižje 
od cen, kot so bile objavljene. Vendar pa je analiza le približna, saj se primerjava 

pokaže šele po nekajletnem izvajanju zakona. Praksa držav, kjer imajo oddaje po 
postopkih javnih naročil že večletno tradicijo, kažejo tudi na 20% prihranke. 

Ker ima že večina naročnikov, zlasti večjih, ki imajo tudi največji cenovni obseg 
naročil, v večini primerov dokaj dobro usposobljene službe za nabavo, ne bo več 

večjih tovrstnih stroškov za nova zaposlovanja. Usposabljanja in s tem povezani 
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stroški se ne bodo več bistveno povečevali. Prihranek, čeprav manjši, vendar ne 
zanemarljiv, se bo pokazal tudi v primerih priprave tipske razpisne dokumentacije. 
Tako so bili ocenjeni stroški priprave tipske razpisne dokumentacije za nabavo 

pisarniškega materiala v letu 1997 ocenjeni na 750.000 SIT, vrednost naročila je bila 
okoli 25 mio SIT in poraba časa 3 mesece štirih delavcev. Sedaj traja priprava 
razpisne dokumentacije oz. njena prilagoditev za novi javni razpis le dva do tri tedne, 
pri čemer sta angažirna največ dva človeka, vrednost pa ni več kot 100.000 SIT, 
vrednost naročila glede količin se je povečala, ni pa se povečala cena na enoto 
nabavljenega blaga. 
Čeprav bo novi Urad za javna naročila, ki je predviden v zakonu o javnih naročilih, 
zaposloval večje število delavcev (po Državnem programu za začetek 30 delavcev), 
pa bo z delovanjem tega urada doseženo, da se bodo zlasti manjši naročniki ali 
naročniki, ki nimajo usposobljenih delavcev z znanji o javnih naročilih, obračali na 

Urad, ki bo lahko za njihove potrebe izvedel postopek oddaje naročila. S tem bo na 
eni strani manjša možnost za napake v postopku, ker bodo postopek izvajali izkušeni 

delavci, po drugi strani pa bo lahko prišlo do združitve manjših naročnikov, zaradi 
večjih količin pa lahko naročnik zahteva ugodnejše pogoje. 
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BESEDILO ČLENOV 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
1.1. Področje delovanja zakona 

Predmet zakona 

1. člen 
(1) Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih 
naročil pri nabavi blaga, gradnji in naročanju storitev. 
(2) Ta zakon določa tudi obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov na področju 
oddaje javnih naročil pri nabavi blaga, oddaji gradenj in naročanju storitev na 
vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju, ne glede na 
to, da naročnik ni oseba javnega prava. 
(3) Ta zakon določa vodenje določenih statističnih podatkov pri oddaji javnih naročil. 
(4) Ta zakon določa ustanovitev Urada za javna naročila. 

1.2. Izjeme pri oddaji javnih naročil, za katere se zakon ne uporablja 

Izjeme, ki niso predmet javnega naročanja 

2. člen 
Ta zakon se ne uporablja za naročila: 

1. storitev, ki so dodeljena organizaciji, ki je sama naročnik po tem zakonu, in je 
ustanovljena s posebnim predpisom za opravljanje storitve, ki je predmet 

javnega naročila ter ima izključno pravico opravljati take storitve, 
2. za katere veljajo drugačna pravila naročanja in so dodeljena: 

a) po mednarodnem sporazumu, ki opredeljuje dobavo blaga, gradenj ali 
storitev ali javne natečaje za načrte, ki so namenjeni skupnemu 
izvajanju ali izkoriščanju projekta držav ali organizacij, ki so sklenile tak 
sporazum. O sklenitvi takega sporazuma je treba obvestiti Evropsko 
komisijo, 

b) družbam v Sloveniji ali v tretji državi, skladno s sporazumom o 

stacioniranju enot, 
c) v skladu s posebnim postopkom mednarodne organizacije. 

1.3. Definicije pojmov 

Uporabljeni pojmi 

3. člen 
(1) Za namene tega zakona je: 
1. "naročnik" 

a) neposredni uporabnik proračuna, 
b) posredni uporabnik proračuna, 
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c) skladi, zavodi iri druge osebe, ki jih je ustanovil neposredni ali posredni 

uporabnik proračuna, s posebnim namenom zadovoljevanja' potreb v 
splošnem interesu, ob kumulativnem izpolnjevanju naslednjih pogojev: 

- da ni proizvodne oziroma gospodarske narave, 
- da ima status pravne osebe, 
- da ga v pretežni meri financirajo država, lokalna skupnost ali oseba, 
ki je sama naročnik po a) ali b) točki zakonu ali lahko imenujejo upravo 
ali nadzorni odbor, v katerega polovico ali več kot polovico članov 
imenuje država, lokalna skupnost ali naročnik, opredeljen v a) in b ) 

točki. 
č) javna podjetja in njihove povezane družbe, v katerem ima država, 

lokalna skupnost ali drug naročnik po tem zakonu večinski delež 
osnovnega kapitala ali nadzoruje večino glasov, povezanih z delnicami 
ali deleži, ki jih je izdalo podjetje ali lahko imenujejo več kot polovico 
članov uprave ali nadzornega sveta podjetja, 

d) povezane osebe, ki so pravno samostojne osebe, vendar so med seboj 
bodisi upravljavsko ali kako drugače povezane tako, da zaradi 
navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno politiko in delujejo 
usklajeno z namenom doseganja skupnih poslovnih ciljev, oziroma 
tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno vplivati 
nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju, oziroma tako, da 
poslovanje ene osebe oziroma njeni rezultati poslovanja lahko 
pomembno vplivajo na poslovanje oziroma rezultate poslovanja druge 
osebe. 

2. "javno naročilo" - v pisni obliki sklenjeno odplačno pogodbo med naročnikom 
in dobaviteljem, izvajalcem gradenj ali izvajalcem storitev, ki imajo za predmet 
nabavo blaga, izvedbo gradnje ali storitve, 

3. "ponudnik" - dobavitelj ali izvajalec, ki predloži ponudbo, ponudnik je lahko 
pravna ali fizična oseba, 

4. "kandidat" tisti, ki zaprosi za sodelovanje pri omejenem postopku ali postopku 

s pogajanji. Če zakon ne določa drugače, veljajo za kandidata ista določila kot 
za ponudnika, 

5. "odprti postopek" tisti postopek, pri katerem lahko vsi, ki jih to zanima, 
predložijo svoje ponudbe, 

6. "omejeni postopek" tisti postopek, v katerem lahko ponudbe predložijo le 
tisti, ki jih naročnik povabi, 

7. "postopek s pogajanji" tisti postopek, pri katerih se naročnik pogaja z 
dobavitelji ali izvajalci o svoji izbiri in pogodbenih določilih, 

8. "javni natečaj" postopek, ki se uporabi v primeru naročila storitev za pridobitev 
načrta za planiranje prostora, urbanističnih načrtov, načrtov na področju 
arhitekture, inženiringa ali obdelave podatkov, če načrt izbira vnaprej 
določena žirija, ne glede na dodelitev nagrade za izbrani načrt, 

(2) Vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, sprejme seznam naročnikov, 

ki so dolžni oddajati naročila po tem zakonu. Seznam se revidira najmanj enkrat 
letno. V primeru dvoma odloči Vlada o tem, kdo je dolžan ravnati po tem zakonu. 

1.4. Temeljna načela 

Načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev 
4. člen 
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Naročnik mora z izvedbo javnega naročila in izborom ponudbe zagotoviti, da je 
poraba sredstev za naročnika, glede na namen in predmet javnega naročila, najbolj 

gospodarna glede na namen javnega naročila in na predmet javnega naročila. 

Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki 

5. člen 
(1) Naročnik ne sme omejevati konkurence med ponudniki, zlasti ne sme omejevati 

možnih ponudnikov z neupravičeno uporabo omejitvenega postopka ali z 
uporabo diskriminatornih meril in mora ravnati skladno s predpisi o varstvu 
konkurence. 

(2) Pripravljalec razpisne dokumentacije ali njenih delov ne sme nastopati kot 
ponudnik ali kot podizvajalec in ne sme sodelovati s ponudnikom pri pripravi 
ponudbe. 
(3) Naročnik ne sme zahtevati od ponudnika, da pri izvedbi naročila zaposli določene 
podizvajalce, ali da izvede kakšen drug posel, kot na primer izvoz določenega blaga 
ali storitev, če s posebnim zakonom ali mednarodnim sporazumom ni določeno 
drugače. V tem primeru mora naročnik že v razpisni dokumentaciji navesti, da bo 
moral ponudnik zaposliti določeno število domačih podizvajalcev ali vključiti v 
izvedbo določeno vrednost ali količino blaga in storitev slovenskega porekla. 

Načelo transparentnosti porabe javnih sredstev 

6. člen 
(1) Sredstva se lahko porabijo le v okviru pogodbe in predmeta pogodbe, sklenjene 

na podlagi izvedenega postopka javnega naročila. 
(2) Postopki naročanja po tem zakonu so javni, kar se zagotavlja skozi objave javnih 

naročil v uradnih glasilih. Vsakdo, ki izkaže poslovni interes, ima pravico, skladno z 
določili tega zakona, pridobiti podatke o izvedenem postopku oddaje javnega 

naročila, če s tem ni kršena poslovna, uradna, vojaška ali državna skrivnost. 

Načelo enakopravnosti ponudnikov 
7. člen 

(1) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki v vseh elementih in fazah postopka 
oddaje javnega naročila ni razlikovanja. 

(2) Naročnik mora zagotoviti, da med ponudniki ni diskriminacije po nacionalni, 
verski, rasni ali državni pripadnosti. 

(3) Ugotavljanje izvora blaga ali storitev je dopustno v primerih in za tisti namen, ko 
tako določa posebni predpis, 

(4) Naročnik ne sme izločiti ponudbe samo zato, ker ima ponudnik sedež v državi, ki 
z Republiko Slovenijo nima sklenjenega sporazuma o enakopravni obravnavi 

domačih in tujih ponudnikov. 
(5) Če Republika Slovenija nima sklenjena sporazuma iz četrtega odstavka tega 

člena, sme naročnik dodeliti domačemu ponudniku v primeru oddaje javnega 
naročila na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju 

naročilo skladno z določili tega zakona. 
(6) Ponudnik mora na zahtevo naročnika predložiti vse podatke o vsebini svojih 

poslovnih povezav doma in v tujini, še posebej pa pogodbene pogoje z dobavitelji. 

1.5. Varstvo podatkov, dokumentiranje in evidentiranje postopka 

Zaupnost podatkov 
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8. člen 
(1) Naročnik mora varovati kot zaupne vse podatke, ki jih prejme v ponudbeni 
dokumentaciji od ponudnikov in ki jih kot zaupne določa predpis o gospodarskih 
družbah ali drug predpis. 
(2) Naročnik sme odkloniti dajanje takšnih obvestil, ki bi pomenila kršitev zaupnosti 

podatkov, dobljenih v ponudbah. 
(3) Naročnik mora imena ponudnikov in predložene ponudbe varovati kot poslovno 
skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. 

Določitev zaupnosti 
9. člen 

(1) Pri posredovanju tehničnih specifikacij ponudnikom in kandidatom in izbiro 
dobaviteljev blaga in izvajalcev gradenj in storitev in v zvezi z dodelitvijo naročil 
lahko naročnik zahteva varovanje zaupnih podatkov, ki jim jih daje na razpolago. 
(2) Vsi, ki so prejeli podatke, ki so določeni s posebnim predpisom kot zaupni, ne 
glede na stopnjo zaupnosti, morajo upoštevati zaupno naravo prejetih podatkov. 

Dokumentacija in evidentiranje postopka 
10. člen 

(1) Naročnik mora voditi dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila. 
(2) Naročnik mora evidentirati vse faze oddaje javnega naročila, sklenitev pogodbe, 
izvajanje pogodbe, način oddaje dodatnih del, prevzem blaga, dela ali storitve, 
izvajanje izvajalčevih obveznosti v garancijski dobi, pogarancijsko vzdrževanje in 
podobno. 
(3) Naročnik mora voditi evidenco o pogajanjih v postopkih, kjer je oddal javno 
naročilo s pogajanji. 

Arhiviranje dokumentacije 

11. člen 
(1) Naročnik mora hraniti dokumentacijo skladno s predpisi, ki urejajo pisarniško 
poslovanje in z drugimi predpisi, ki določajo hranjenje določenih listin. Naročnik pa 
mora hraniti dokumentacijo najmanj toliko časa, kolikor trajajo pogodbeni roki 
izvajanja posameznega javnega naročila. 
(2) Naročnik ni odgovoren ponudniku, če je imel ponudnik škodo, ker naročnik ni 
hranil dokumentacije. Vendar mora naročnik dokazati, da je hranil dokumentacijo 
skladno z veljavnimi predpisi. 

1.6. Jezik 

Jezik v postopku 

12. člen 
(1) Naročnik mora pripraviti razpisno dokumentacijo in voditi postopek v slovenskem 
jeziku. 

(2) Naročnik sme poleg razpisne dokumentacije v slovenskem jeziku določiti 
uporabo tujih jezikov, V tem primeru pripravi razpisno dokumentacijo ali dele 
razpisne dokumentacije tudi v tujem jeziku. Naročnik lahko določi v razpisni 

dokumentaciji, da smejo ponudniki predložiti svoje ponudbe delno ali v celoti tudi v 
tujem jeziku, zlasti v deiu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično 

dokumentacijo. Če naročnik dovoli, da ponudnik predloži del ponudbene 
dokumentacije v tujem jeziku, mora naročnik navesti, kateri del ponudbe je lahko v 
tujem jeziku. 
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(3) Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del 

ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko to 
zahteva in ponudniku določi ustrezni rok. 
(4) Naročnik mora navesti tisti tuji jezik, v katerem lahko ponudnik predloži ponudbo. 
(5) Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja original ali ponudba v 
slovenskem jeziku. 

1.7. Denarna enota 

Določitev valute 
13. člen 

(1) Vrednost v razpisni dokumentaciji in ponudbi mora biti navedena v slovenskih 
tolarjih. 

(2) Naročnik lahko določi, da ponudniki v svoji ponudbi navedejo tudi vrednost v 
drugih valutah. Pri tem mora naročnik navesti, da se za preračun v slovenske tolarje 
uporabi srednji tečaj Banke Slovenije, veljaven na dan odpiranja ponudb. 
(3) V primeru, da smejo ponudniki predložiti ponudbo v drugi valuti, razen v 

slovenskih tolarjih, mora naročnik v razpisni dokumentaciji navesti, v katerih valutah 
je možno predložiti ponudbo. 

1.8. Protikorupcijska določila 

Prepoved dajanja podkupnin 
14. člen 

(1) Naročnik mora zavrniti ponudbo, če ponudnik, ki jo je predložil, da ali je 
pripravljen dati sedanjemu ali bivšemu delavcu naročnika darilo v obliki gotovine ali v 

kakršni koli brezgotovinski obliki, ponudbo za zaposlitev ali kakršno koli drugo stvar 
ali uslugo, katere vrednost je mogoče izraziti v denarju, kot poskus vplivanja na 

dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek javnega naročila. 
(2) Zavrnitev ponudbe in razloge zanjo mora naročnik v pisni obliki posredovati 

ponudniku in evidentirati v dokumentaciji o javnem naročilu. 

Ničnost postopka 

15. člen 

Če se kadar koli med postopkom oddaje javnega naročila ali izvedbe že sklenjene 
pogodbe nedvomno ugotovi, da je bilo s strani naročnika zahtevano ali s strani 

ponudnika obljubljeno ali storjeno dejanje iz prvega odstavka prejšnjega člena tega 
zakona, ali da je bila pogodba sklenjena zato, ker je bilo obljubljeno ali storjeno 

takšno dejanje, posredno ali neposredno, ali je naročnikov delavec ali druga oseba, 
ki bi lahko kakorkoli vplivala na sklenitev ali izvršitev pogodbe, zahteval od 

ponudnika stvar ali uslugo, se sklenjeni posel takoj razveljavi, ne glede na to, v kateri 
* fazi izvršitve je ta posel. 

1.9. Pogoji za začetek postopka 

Izpolnitev pogojev za začetek postopka 

16. člen 
(1) Naročnik sme pričeti s postopkom oddaje javnega naročila, če je javno naročilo 

zajeto v proračunu Republike Slovenije, proračunu lokalne skupnosti ali finančnem 
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načrtu, oziroma če sredstva ne presegajo zneska, določenega s predpisom, ki ureja 
izvrševanje proračuna. Če traja izvajanja javnega naročila več let, morajo biti 
obveznosti, ki bodo terjale plačilo v naslednjih letih predvidene v planu proračuna ali 
finančnega načrta; če je javno naročilo vključeno v letni plan nabav po vsebini, po 
vrednosti in po dinamiki financiranja; če je javno naročilo za vzdrževalna dela 
vključeno v letni program vzdrževalnih del po vsebini, po vrednosti in dinamiki 

financiranja. 
(2) Če je javno naročilo investicijskega značaja, mora naročnik izvesti postopek po 

enotni metodologiji za izdelavo programov investicijskega značaja. Program mora 
potrditi resorni minister, pristojni organ lokalne skupnosti ali predstojnik drugega 
naročnika s pisnim sklepom. 

(3) Če je javno naročilo investicijskega značaja mora naročnik zagotoviti veljaven 
investicijski program po predpisih, ki veljajo za izdelavo in financiranje investicij in 
zagotoviti usklajenost javnih naročil z investicijskim programom. 

Zagotavljanje sredstev 

17. člen 
(1) Če še ni sprejet proračun Republike Slovenije, proračun lokalne skupnosti ali 
sprejet finančni načrt drugega naročnika, zavezanega po tem zakonu, sme naročnik 
pričeti postopek, vendar mora v objavi navesti, da bo pogodba sklenjena v fiksnem 
delu le za višino razpoložljivih sredstev v času začasnega financiranja in v celoti, če 

bodo po sprejetju proračuna ali fioančnega načrta na voljo ustrezna sredstva. 
(2) Pogodbena vrednost javnega naročila se zmanjša na dovoljeni znesek, če po 

sprejetju proračuna ali finančnega načrta ni na voljo sredstev v okvirni višini javnega 
razpisa. 

1.10. Postopki naročanja 
Vrste postopkov 

18. člen 

(1) Postopki za dodelitev javnih naročil so: 
1. odprti postopek, 

2. omejeni postopek, 
3. postopek s pogajanji. 

(2) Naročnik lahko za oddajo javnega naročila izbere praviloma odprti postopek. 

Oddaja naročila po omejenem postopku 
19. člen 

(1) Omejeni postopek lahko naročnik uporabi samo v primeru, koje predmet javnega 
naročila tako blago, storitev ali gradnja, ki jo glede na tehnično, kadrovsko in 

finančno sposobnost lahko izvede le manjše število ponudnikov. 
(2) Omejeni postopek sme uporabiti naročnik tudi v primeru, če so predmet javnega 

naročila stalne nabave blaga, storitev ali gradenj, ki jih naročnik po obsegu in 
časovno ne more vnaprej določiti in jih je mogoče takoj kupiti ali opraviti ter se ne 

proizvajajo po posebnih zahtevah naročnika, oziroma za katere je vzpostavljen trg. 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave in po 

predhodni objavi 
20. člen 
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(1) Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave 
izključno v primeru 88., 93. 105. .in 118. člena tega zakona ali po predhodni objavi 
izključno v primeru 90., 94. in 106.člena tega zakona. 
(2) Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi 
naročila za odprti ali omejeni postopek v naslednjih primerih: 
1. če v odprtem ali omejenem postopku ne dobi pravilnih ali sprejemljivih 

ponudb, pri čemer pa se vsebina razpisne dokumentacije ne sme bistveno 
spremeniti. Naročnik mora objaviti obvestilo, da bo oddal naročilo po tem 
postopku, razen če je vključil v postopek s pogajanji vse ponudnike, katerih 
ponudbe so bile predložene v prejšnjem odprtem ali omejenem postopku in so 
bile ponudbe skladne z zahtevo za priznanje sposobnosti. 

2. če v izjemnih primerih, ko narava naročila ali v naročilo vključenih tveganj ne 
dopušča naročniku, da bi predhodno v celoti določil ceno. 

2. SKUPNE DOLOČBE 
2.1. Začetek postopka 

Sklep o začetku postopka 

21. člen 
(1) Naročnik prične postopek oddaje javnega naročila s pisnim sklepom, ki vsebuje 
najmanj naslednje elemente: 
1. zaporedno številko javnega naročila za tekoče leto, 
2. predmet javnega naročila, 

3. navedbo sklepa o potrditvi javnega naročila investicijskega značaja v skladu z 
enotno metodologijo, če je potrebno, 
4. okvirni datum, v katerem morajo biti opravljene posamezne faze postopka oddaje 
5. opredelitev postavke- konta za plačilo v proračunu države ali lokalne skupnosti ali 

finančnem načrtu. 
(2) Sklep lahko vsebuje tudi druge elemente, če naročnik meni, da so potrebni za 

izvedbo javnega naročila. 
(3) Naročnik lahko istočasno imenuje tudi strokovno komisijo za ocenitev ponudb. 

Število in sestavo članov komisije naročnik določi glede na predmet javnega naročila 
in vrsto postopka oddaje javnega naročila. Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj 

dva člana, razen v primeru, ko gre za naročilo male vrednosti. V primeru naročila 
male vrednosti lahko o izboru odloči predstojnik naročnika ali oseba, ki jo predstojnik 

določi. Če je vrednost naročila več kot 50.000.000 tolarjev, morajo imeti člani 
komisije strokovno izobrazbo in izkušnje s področja javnih naročil. Vsaj eden od 

članov komisije mora imeti pravna znanja s področja javnih naročil. 

Pooblastilo drugi osebi za izvedbo postopka 

22. člen 

Naročnik sme pooblastiti za izvedbo javnega razpisa tudi drugo osebo javnega 
prava, ki izvede postopek v imenu in na račun naročnika. Pri oddaji naročilo na 

vodnem, energetskem, telekomunikacijskem ali transportnem področju sme naročnik 
uporabiti seznam usposobljenih ponudnikov drugega naročnika. To svojo odločitev o 

uporaba seznama drugega naročnika mora pisno obrazložiti. 

2.2. Vsebina razpisne dokumentacije 

Priprava razpisne dokumentacije 
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23. člen 

(1) Naročnik mora pripraviti razpisno dokumentacijo tako, da bo ponudnik na njeni 
osnovi pripravil sprejemljivo ponudbo. 
(2) Vsebina razpisne dokumentacije mora biti enaka podatkom, navedenim v objavi. 
(3) Obvezna vsebina razpisne dokumentacije v odprtem postopku in drugi fazi 

omejenega postopka mora vsebovati zlasti: 
1. povabilo k oddaji ponudbe, 

2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
3. obrazec ponudbe, 
4. obrazec za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja 

usposobljenosti ponudnika (le v primeru odprtega postopka), 

5. obrazce izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisa, 
6. vzorec pogodbe, 

7. vrsto, tehnične značilnosti in kakovost, količino ter opise blaga, gradenj in 
storitev, čas izvršitve, lokacijo izvršitve oziroma dostave blaga, morebitne 

dodatne storitve ipd., 
8. tehnično dokumentacijo in načrte, 

9. obrazec predračuna z navodilom o izpolnitvi, 
10. vzorec bančne garancije za resnost ponudbe, dobro izvedbo posla, vračilo 

predplačila in garancije za odpravo napak v garancijski dobi ter drugih vrst 
garancij, če jih naročnik zahteva. Če je garant tuja banka, mora biti garancija 

izdana preko korespondenčne banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. 
Razpisna dokumentacija lahko vsebuje tudi druge listine, ki so, glede na predmet 

naročila, potrebne pri izdelavi ponudbe. 
(4) Obvezna vsebina razpisne dokumentacije v prvi fazi omejenega postopka mora 
vsebovati zlasti: 
1. povabilo k oddaji ponudbe, 

2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 
3. obrazec ponudbe, 

4. obrazec za ugotavljanje usposobljenosti in navodila o načinu dokazovanja 
usposobljenosti ponudnika. 

(5) Minister, pristojen za finance, natančneje predpiše obvezne sestavne dele 
razpisne dokumentacije in vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo 

obveznosti v postopkih javnih naročil. 

2.3. Dostop do razpisne dokumentacije 

Rok za izročitev razpisne dokumentacije 
24. člen 

(1) Naročnik mora po objavi javnega razpisa po odprtem postopku izročiti proti 
zahtevanemu plačilu razpisno dokumentacijo vsakomur, ki jo zahteva. Razpisno 

dokumentacijo na zahtevo izroči osebno, po pošti, telefaksu ali elektronski pošti, če 

je tak način dostave možen. 

(2) Ponudniki morajo zahtevati od naročnika razpisno dokumentacijo čim prej po 
objavi razpisa. Naročnik mora poslati razpisno dokumentacijo najkasneje v šestih 

dneh od dneva, ko jo je ponudnik zahteval. 
(3) Če so bile dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevane 
pravočasno, jih mora naročnik sporočiti vsem, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo, 
najmanj šest dni pred zadnjim datumom, določenim za sprejem ponudb. Če se lahko 
pripravi ponudba le po ogledu kraja izvršitve javnega naročila in po pregledu 
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dopolnilnih listin na kraju samem, mora naročnik temu primerno podaljšati rok za 

oddajo ponudb. Naročnik v odprtem postopku ne sme omejevati roka, do katerega 
lahko ponudniki zahtevajo razpisno dokumentacijo. 

(4) Ponudnik mora najkasneje v osmih dneh od prevzema razpisne dokumentacije 
poslati naročniku pisno izjavo, da je dokumentacijo strokovno preveril, ter da je 

popolna in ustrezna za pripravo ponudbe ali mora zahtevati, da jo naročnik 
dopolni. Ponudnik mora navesti razloge za dopolnitev. Če ponudnik izjavi, da se 

strinja z dokumentacijo, mora izjaviti tudi, da ne bo uveljavljal naknadnih 
podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije. Če so razlogi za 

dopolnitev razpisne dokumentacije utemeljeni, mora ponudnik v najkrajšem 
možnem času, vendar ne kasneje kot v osmih dneh od prejema predloga, 
ponudnikom, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo, dostaviti dopolnila in 
primerno podaljšati rok za oddajo ponudbe. V primeru molka ponudnika šteje, da 
se strinja z vsebino razpisne dokumentacije. 

Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije 

25. člen 
(1) Če naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb, spremeni ali dopolni 
razpisno dokumentacijo, jo mora nemudoma brezplačno posredovati tistim 
ponudnikom, ki so jo že prejeli. 
(2) Po poteku roka za oddajo ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali 

dopolnjevati razpisne dokumentacije. Če naročnik ugotovi, da na podlagi obstoječe 
razpisne dokumentacije ne more ali ne bo mogel oceniti prispelih ponudb, mora 
ponoviti javni razpis. 
(3) Če kateri koli ponudnik zahteva v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno 
obvestilo ali pojasnilo, mora to zahtevati v pisni obliki. Naročnik mu mora v 
najkrajšem času posredovati pisni odgovor, pri tem pa mora isto obvestilo istočasno 
posredovati tudi vsem ostalim ponudnikom, ki so prejeli razpisno dokumentacijo. 
(4) Če je razpisna dokumentacija ali dopolnilni dokumenti preobširni ali če naročnik 
spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo šest ali manj dni pred rokom, določenim 
za predložitev ponudb, mora, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno 

podaljšati rok za predložitev ponudb. 
(5) O podaljšanju roka mora pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno 

dokumentacijo in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen razpis. 

2.4. Določitev vrednosti naročila 

Določitev osnove 

26. člen 
(1) Naročnik ne sme izbrati načina določitve vrednosti tako, da bi se zaradi nižje 
ocenjene vrednosti izognil javnemu razpisu. 

(2) Tolarsko protivrednost zneskov v EURO, določenih v tem zakonu, določi 31. 
avgusta vsako drugo leto Vlada Republike Slovenije s posebnim predpisom, izdanim 

na podlagi tega zakona. Izračun teh vrednosti temelji na povprečnih dnevnih 

vrednostih v EURO in EURO, izraženih v posebnih pravicah črpanja. 

Določitev vrednosti naročila 

27. člen 
(1) Osnova za izračun ocenjene vrednosti naročila se določi na naslednji način: 
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1. v primeru pogodbe za določeno obdobje 12 mesecev ali manj se upošteva 

celotna vrednost pogodbe za ves čas njenega trajanja, če pa čas presega 12 
mesecev, pa njena celotna vrednost, vključno z ocenjeno preostalo 
vrednostjo, 

2. v primeru pogodbe za nedoločen čas ali če obstaja dvom glede trajanja 
pogodbe, njena mesečna vrednost, pomnožena z 48, 

(2) Če je sklenjena pogodba za nedoločen čas ali je treba pogodbo obnoviti po 
določenem času, se ocenjena vrednost pogodbe določi na naslednji način: 
1. na podlagi dejanske celotne vrednosti podobnih pogodb, sklenjenih v 

prejšnjem proračunskem letu ali zadnjih dvanajstih mesecih, pri čemer je treba 
prilagoditi pričakovane spremembe po količini ali vrednosti za dvanajst 
mesecev od prvotne pogodbe dalje, 

2. na podlagi ocenjene celotne vrednosti v dvanajstih mesecih po prvi dobavi ali 
za čas trajanja pogodbe, kadar je trajanje daljše od dvanajst mesecev. 

(3) Če bi predlagani obseg istovrstnih nabav lahko pripeljal do naročil, ki bi bila lahko 
podeljena v ločenih delih, je treba za osnovo vzeti ocenjeno vrednost celotne vsote 
naročila. 

Določitev vrednosti naročila storitev 

28. člen 
(1) Pri izračunu ocenjene vrednosti storitve mora naročnik upoštevati vrednost 
storitve in vse stroške storitve, ki jih ima ponudnik. 
(2) Ne glede na 27. člen tega zakona mora naročnik pri izračunu ocenjene vrednosti 
naročila nekaterih posebnih storitev upoštevati naslednje zneske: 
1. za zavarovalne storitve: višino premije 
2. za bančne in druge finančne storitve: honorarje, provizije in obresti in druge 

vrste plačil, ki bremenijo storitev, 
3. za storitve, ki vključujejo arhitekturne storitve, industrijski dizajn, prostorsko 

planiranje in podobno: honorar ali provizijo. 
(3) Če naročnik ne more določiti ocenjene vrednosti naročila zaradi daljšega trajanja 
pogodbe, naročnik določi vrednost pogodbe skladno s prvim odstavkom 27. člena 
tega zakona. 

Določitev vrednosti po okvirni pogodbi 

29. člen 
• Izračun vrednosti okvirne pogodbe se opravi na podlagi ocenjene maksimalne 
vrednosti naročil, načrtovanih za določeno obdobje,odvisno ali je predmet naročila 

blago, gradnja ali storitev. 

Določitev vrednosti za gradnje 

30. člen 
Poleg upoštevanja določila za določitev vrednosti naročila iz 27. člena tega zakona, 

je podlaga za izračun vrednosti za gradnje skupna vrednost gradenj, to je seštevek 
vseh del in del pri nizkih gradnjah, ki so sama po sebi namenjena izpolnitvi 
ekonomske in tehnične funkcije (enotna cena ali skupna vrednost del za celoten 

objekt- cena po načelu "ključ v roke"). 

Določitev vrednosti za sklope 

31. člen 
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(1) Če so blago, gradnje ali storitve predmet posameznih sklopov, od katerih je vsak 
sklop predmet posebne pogodbe, je treba pri ocenjevanju vrednosti upoštevati 

vrednost vseh sklopov skupaj. 
(2) Naročnik mora oddati posamezne sklope skladno s tem zakonom, če je skupna 
vrednost sklopov enaka ali večja od vrednosti, opredeljene v 87., 91., 103. 121. in 
124. členu tega zakona. 
(3) Objava v Uradnem glasilu Evropske skupnosti ni obvezna za oddajo sklopov, 
katerih ocenjena vrednost brez davka na dodano vrednost je manj kot 1.000.000 
EURO za gradnje oziroma 80.000 EURO za storitve in pod pogojem, da skupna 
vrednost tako izvzetih sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov. 

Vključitev potrebnih elementov za določanje cene gradnje 
32. člen 

(1) Pri ocenjevanju vrednosti naročila za gradnje mora naročnik vključiti vrednost 
vsega blaga in storitev, ki so potrebni za izvedbo naročila. 
(2) Naročnik ne sme prišteti k vrednosti naročila za gradnje vrednosti blaga ali 
storitev, ki niso potrebni za izvršitev naročila, da bi se izognil uporabi zakona za 

naročila tega blaga ali teh storitev. 

2. 5. Splošna pravila na tehničnem področju javnega naročanja 

Tehnične specifikacije 
33. člen 

(1) Tehnične specifikacije so obvezni sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik 
jih mora navesti v razpisni dokumentaciji, ki se nanaša na vsako posamezno javno 

naročilo. 
(2) Tehnične specifikacije morajo biti skladne s slovenskimi standardi in z evropskimi 

specifikacijami, če le-te obstajajo. Če evropske specifikacije ne obstajajo, so lahko 
tehnične specifikacije opredeljene z drugimi standardi, ki veljajo v Evropski 

skupnosti. 
(3) Tehnične specifikacije mora naročnik določiti s sklicevanjem na tehnične predpise 

in standarde, ki veljajo v Republiki Sloveniji ali s sklicevanjem na evropska tehnična 
soglasja ali splošne tehnične specifikacije. 

(4) Skladnost tehničnih predpisov s pravili, veljavnimi v Evropski skupnosti, ugotavlja 
pristojno ministrstvo. 

Uporaba tehničnih specifikacij 

34. člen 
(1) Naročnik ne sme uporabiti ali navajati takih tehničnih specifikacij, ki omenja blago 

določene izdelave, izvora ali določenega postopka. Prav tako ne sme dajati prednosti 
določenim ponudnikom, kakor tudi ne sme neupravičeno izločiti določenih 

ponudnikov. 
(2) Naročnik v razpisni dokumentaciji ne sme zapisati določila o prednosti ali 

izključitvi iz prejšnjega odstavka, razen, če predmet pogodbe takšnih specifikacij ne 
opravičuje. Naročnik ne sme navajati posameznih blagovnih znamk, patentov, tipov 

ali posebnih izvorov ali izdelave. 
(3) Če naročnik v razpisni dokumentaciji ne more opisati predmeta pogodbe tako, da 

bi bile specifikacije za ponudnike dovolj natančno razumljive, mora navedbam 
elementov, kot so blagovna znamka, patent, tip ali proizvajalec, obvezno dodati 

navedbo "ali podobno". 
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Izdaja potrdil o izpolnjevanju zahtev 
35. člen 

Kadar naročnik, ki naroča storitev, zahteva izdajo potrdila o izpolnjevanju zahtev 
neodvisnih organov in organizacij za potrjevanje skladnosti storitve z določenimi 

standardi za vodenje in zagotavljanja kakovosti, se mora sklicevati na sistem 
zagotavljanja kakovosti v skladu s skupino slovenskih standardov SIST EN ISO 

9000, ki jih morajo izdati organi, ki izpolnjujejo zahteve iz skupine slovenskih 
standardov SIST EN 45000. 

Vsebina tehnične specifikacije oziroma projektne dokumentacije 

36. člen 
(1) Tehnične specifikacije in projektna dokumentacija, opredeljene v tem zakonu, 
pomenijo tehnične zahteve, ki so obvezni sestavni del razpisne dokumentacije, kjer 
so določene značilnosti sklopov del, materialov, izdelkov, blaga ali storitev. 

Omogočati morajo, da se delo, material, izdelek, nabava ali storitev opiše objektivno 
in na način, ki ustreza uporabi za potrebe naročnika. 
(2) Tehnične specifikacije lahko vsebujejo kakovost, učinkovitost, varnost, zahteve ali 
mere, ki se nanašajo na material, izdelek, blago ali storitev glede zagotavljanja 
kakovosti, terminologije, znakov, testiranj in testnih metod, pakiranja, označevanja in 
etiketiranja. 
(3) V primeru naročil za gradnje lahko tehnične specifikacije vsebujejo tudi predpise 

za načrtovanje in izračun stroškov, preizkus, pregled in prodajne pogoje ter tehnike 
ali metode gradnje. Vendar pa se mora naročnik za prihodnja naročila usmeriti k 
upoštevanju in uporabi slovenskih standardov SIST, ki so prevzeti evropski standardi 
ali evropskih standardov, če slovenskih standardov ni, evropskih tehničnih soglasij ali 

evropskih tehničnih. 

Dovolitev izjem , 

37. člen 
(1) Naročniku ni treba uporabljati določil 33. člena tega zakona v naslednjih primerih: 

1. če standardi, evropska tehnična soglasja ali splošne tehnične specifikacije 

oziroma projektna dokumentacija ne vsebujejo nobenega določila, ki bi nakazovala 
na ugotavljanje skladnosti, ali če ni tehničnih sredstev za zadovoljivo ugotavljanje 
skladnosti izdelka ali storitve s temi standardi, evropskimi tehničnimi soglasji ali 
splošnimi tehničnimi specifikacijami oziroma projektno dokumentacijo, 
2. če bi uporaba določala vnaprej uporabo vzajemnega priznanja tipskih odobritev za 

telekomunikacijsko in terminalno opremo ali glede standardizacije na področju 
informacijske tehnologije in telekomunikacij ali drugih instrumentov skupnosti na 
posebnih področjih blaga ali storitev, 
3. če bi uporaba evropskih standardov, evropskih tehničnih soglasij ali splošnih 

tehničnih specifikacij zahtevala, da naročnik opravi nabavo blaga, ki bi bilo 
nezdružljivo z že obstoječo opremo ali bi imela nabava blaga za posledico 
nesorazmerne stroške ali bi povzročila naročniku nesorazmerne tehnične težave. 
Vendar pa se mora naročnik za bodoče nabave usmeriti k upoštevanju in uporabi 
evropskih standardov, evropskih tehničnih soglasij ali splošnih tehničnih specifikacij, 
4. če je obravnavno javno naročilo inovativne narave, zaradi česar uporaba 
obstoječih evropskih standardov, tehničnih soglasij ali splošnih tehničnih specifikacij 
ne bi bila primerna. 
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(2) Naročnik, ki se sklicuje na prejšnji odstavek, mora svoje razloge objaviti tudi v 
javnem razpisu ali v razpisni dokumentaciji. 
(3) Naročnik mora razloge iz prejšnjega odstavka na zahtevo Evropske komisije ali 
drugih držav skupnosti tudi obrazložiti. 

Če evropski standardi, tehnična soglasja ali splošne tehnične specifikacije ne 
obstajajo 
38. člen 

Če evropski standardi, evropske tehnične specifikacije ali splošne tehnične 
specifikacije ne obstajajo, se lahko tehnične specifikacije določijo na naslednji način: 
1. v skladu s tehničnimi specifikacijami, veljavnimi v Republiki Sloveniji. Te 

tehnične specifikacije morajo izpolnjevati temeljne zahteve, ki veljajo v okviru 

Evropske skupnosti in se uporabljajo za tehnično usklajevanje po postopkih, ki 
so za to posebej predvideni, še zlasti pa je navedeno treba upoštevati pri 
nabavi gradbenih izdelkov, informacijske tehnologije, na področju 
telekomunikacij in drugih specifičnih področjih storitev in blaga, 

2. v skladu s tehničnimi specifikacijami, veljavnimi v Republiki Sloveniji, ki veljajo 
za načrtovanje, način izračunavanja, izvedbo del in uporabo materialov, 

3. v skladu z drugimi dokumenti, pri čemer mora naročnik uporabiti naslednji 
prednostni vrstni red: 
a) slovenske standarde SIST, ki so prevzeti mednarodni standardi, 
b) katere koli druge nacionalne standarde, 
c) tehnična soglasja, veljavna v Republiki Sloveniji. 

1 Evropski standardi 

39. člen 
Evropski standard pomeni standard, ki ga je odobril Evropski komite za 
standardizacijo (CEN) ali Evropski komite za standardizacijo v elektrotehniki 

(CENELEC) kot "evropski standard (EN)" ali "uskladitveni dokument" (HD) glede na 
splošna pravila te organizacije ali Evropski inštitut za telekomunikacijske standarde 

(ETSI) kot "Evropski telekomunikacijski standard" (ETS). 

Evropsko tehnično soglasje 

40. člen 
(1) Evropsko tehnično soglasje je pozitivna tehnična ocena primernosti izdelka za 

uporabo, ki temelji na izpolnjevanju osnovnih zahtev za gradnje, na podlagi 
svojstvenih lastnosti izdelka in določenih pogojev uporabe. Evropsko tehnično 
soglasje se izda z odobritvijo pristojnega organa, skladno s predpisi Republike 
Slovenije. 

(2) Evropsko tehnično soglasje se uporablja za naročila gradenj. 

Splošna tehnična specifikacija 

41. člen 
Splošna tehnična specifikacija je tehnična specifikacija, določena skladno s 
postopkom, ki ga priznava Republika Slovenija zaradi zagotovitve enotne uporabe v 
vseh državah Evropske skupnosti. Splošna tehnična specifikacija mora biti objavljena 
v Uradnem glasilu Evropske skupnosti. 

Navedba bistvenih zahtev 

42. člen 
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Bistvene zahteve so zahteve, ki se nanašajo na varnost, zdravje in druge okoliščine, 
ki so v splošnem interesu in jih je treba upoštevati pri izvedbi. uaia 

2.6. Pogoji za udeležbo 

Obvezni pogoji 

43. člen 

(1) Naročnik mora v objavi in v razpisni dokumentaciji objaviti pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. 

(2) Naročnik mora izločiti iz postopka ponudbo ponudnika v'naslednjih primerih: 
1. če ni registran pri pristojnem organu, 
2. če je proti ponudniku uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski 
postopek ali je prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe, 
3. če mu je bila v zadnjih petih letih pred objavo naročila izdana pravnomočna sodba 
za prekršek, ki je povezan z njegovim poslovanjem ali izdana sodna ali upravna 

odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet 
javnega naročila, 

4. če ni poravnaval davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev ali poslovnih 
obveznosti v skladu s predpisi države, kjer ima sedež, 

5. če nima veljavnega dovoljenja pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet naročila, in je tako dovoljenje zahtevano s posebnim predpisom, 

6. če ni finančno in poslovno sposoben, 
7. če nima zadostnih tehničnih zmogljivosti, 

8. če je dal zavajajoče podatke, zahtevane v tem odstavku. 
(3) Za izpolnjevanje obveznosti ponudnika do podizvajalcev ali podkooperantov 

lahko naročnik predpiše še dodatne pogoje. Sprejem teh pogojev mora ponudnik 
posebej potrditi v ponudbeni dokumentaciji. 

(4) Naročnik mora določiti posamezne sklope pri naročilih, ki se lahko oddajajo po 
posameznih sklopih. V tem primeru upošteva, da ponudnik izpolnjuje pogojev le za 

posamezni sklop, za katerega se je prijavil. Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, 
ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo ali le na posamezne sklope. Ne 

glede na to, ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope, mora biti njegova ponudba 
predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih. Naročnik sme skleniti pogodbo z 

izbranim ponudnikom za izvedbo celotnega naročila le, če je v izvedbo pogodbe 
vključen tudi podizvajalec, ki je za posamezni sklop oddal najugodnejšo ponudbo. 

Dokazovanje izpolnjevanja pogojev 

44. člen 
(1) Naročnik mora od ponudnika zahtevati pisne dokaze za izpolnjevanje pogojev iz 

43. člena tega zakona. 
(2) Za dokaze, ki jih mora predložiti ponudnik v svoji ponudbi, da dokaže svojo 

sposobnost za izvedbo javnega naročila, štejejo listine, ki jih izdajo na njegovo 
zahtevo organi: 

1. pod 1., 2. In 3. točko drugega odstavka 43.člena tega zakona - izpisek iz 
sodne ali druge evidence, 

2. pod 4. točko drugega odstavka 43. člena tega zakona - potrdilo, ki ga izda 
pristojni davčni organ, kjer ima ponudnik svoj sedež, 

3. pod 5. točko drugega odstavka 43. člena tega zakona - potrdilo, ki ga izda 
pristojni organ, ki vodi evidenco izdanih dovoljenj za opravljanje določene 

dejavnosti, 
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4. pod 6. točko drugega odstavka 43. člena tega zakona - revidirana bilanca 

stanja ali izvlečki iz bilance stanja ali izkazi ponudnikovih celotnih prihodkov 
od prodaje in prihodkov od izdelkov, gradenj ali storitev, na katere se nanaša 
pogodba za zadnja tri obračunska leta, mnenja in izkaze bank in drugih 
specializiranih institucij oziroma dokazila, ki so navedena v objavi in razpisni 

dokumentaciji. Naročnik mora v objavi ali v povabilu na razpis in v razpisni 
dokumentaciji navesti, kateri element iz te točke je izbral in katere druge 

elemente, ki dokazujejo finančno in poslovno s ^osobnost, mora ponudnik še 
predložiti, 

5. pod 7. točko drugega odstavka 43. člena tega zakona - eno ali več dokazil, 
skladno s predmetom naročila, količino in namenom, kot na primer: 

a) seznam najvažnejših opravljenih dobav, gradenj ali storitev v zadnjih treh letih, 
z zneski, datumi in seznamom državnih ali zasebnih naročnikov; če so kupci 
oziroma naročniki storitev naročniki, opredeljeni po tem zakonu, mora biti 
dokazilo izdano v obliki potrdila, ki ga izda ali podpiše pristojni organ, če so 

bili kupci oziroma naročniki zasebne družbe ali zasebniki, mora potrdilo potrditi 
kupec. Če to ni mogoče, zadostuje dobaviteljeva izjava o dobavi, opravljeni 

storitvi ali opravljenem delu, 
b) opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav, ukrepov za zagotavljanje 

kakovosti ter študijskih in raziskovalnih zmogljivosti, 
c) navedba ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev 

ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovornih za nadzor 
kakovosti, 

č) vzorci, opis ali fotografije izdelkov, opisa in izvedba del in storitev, ki jih bo 
ponudnik izvedel. Naročnik lahko v primeru dvoma zahteva dokazilo o njihovi 

istovetnosti, 
d) certifikati, ki jih izdajajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor 

kakovosti, s katerimi potrdijo skladnost izdelkov oziroma storitev z 
zahtevanimi določenimi specifikacijami ali standardi v razpisni dokumentaciji, 

e) če gre za zapletene izdelke, zahtevnejše storitve in gradnje, ali če je predmet 
naročila v izjemnih primerih namenjen za posebne namene, je treba opraviti 
ogled. Ogled opravijo predstavniki naročnika ali po naročnikovem pooblastilu 
pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež. Pregled obsega 
ponudnikove proizvodnevzmogljivosti, če je potrebno tudi njegove raziskovalne 
in študijske zmogljivosti ter način ugotavljanja kakovosti. 

(3) Ponudnik mora zagotoviti, da izpolnjuje pogoje za udeležbo tudi njegovi 
podizvajalci, če jih navaja v ponudbi. 

(4) Če ima ponudnik sedež v eni od naslednjih držav, izda listino po 1. točki 
drugega odstavka prejšnjega člena organ: 

- v Belgiji: »Registre du commerce/Handelsregister«, 
- na Danskem: »Handelsregistret Aktieselskabesregistret« ali 

»Erhvervsregistret«, 
- v Nemčiji: »Handelsregister in Handvveksrolle«, 

- v Grčiji: »The registrar of contracts, enterprices of the Ministry for 
Environment, Town and Country Planning and Public VVorks«, 

- v Španiji: »Registro Mercantil«, 
- v Franciji: »Registre du commerce in repertoire des metiers«, 

- v Italiji »Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e 
artigianato« in »Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato«, 
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- v Luxemburgu: »Registre aux firmes« in »Role de la chambre des 
metiers«, ' 'i <-• 

- na Nizozemskem: »Handelsregister«, 
- na Norveškem: »Handelsregister«, 
- na Portugalskem: »Registo Nacional das Pessoas Colectivas«, 
- v Veliki Britaniji in na Irskem: »Registrar of Companies or the Registrar of 

Friendly Societies. 

Strokovna priporočila 

45. člen 
(1) Če naročnik zahteva predložitev strokovnih priporočil, mora razpisu ali povabilu in 

v razpisni dokumentaciji natančno navesti, katera strokovna priporočila (reference) 
morajo predložiti ponudniki. 

(2) Obseg zahtevanih podatkov iz prejšnjega člena tega zakona mora biti omejen na 
predmet javnega naročila. Naročnik mora dosledno upoštevati zakonite interese 
ponudnika pri varovanju njihovih tehničnih in poslovnih skrivnosti. Ugotovljene 
podatke sme naročnik uporabiti izključno za potrebe konkretnega naročila. 

Nadomestna izjava 

46. člen 
(1) Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, državni organi ne izdajajo potrdil, 

zahtevanih v drugem odstavku 43. člena tega zakona ali pa taka potrdila ne zajemajo 
vseh primerov, navedenih v 1., 2. in 3. točki 44. člena tega zakona, jih lahko 

nadomestijo z lastno pisno izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. 
(2) V Republiki Sloveniji izdajajo potrdila iz 1. in 2. točke drugega odstavka 43. člena 

tega zakona redna sodišča,davčna uprava ali obrtna zbornica, potrdila iz 3. točke 
drugega odstavka 44. člena tega zakona pa davčna uprava, na območju katere ima 

ponudnik svoj sedež. 

2.7. Priznavanje sposobnosti 

Uporaba določenih pogojev in meril 
47. člen 

(1) Naročnik mora dodeljevati naročila na podlagi pogojev in meril, ki jih določa ta 
zakon. Naročnik lahko določi tudi druge dodatne pogoje in merila, ki ne smejo biti 

diskriminatoma. 
(2) Naročnik mora pred dodelitvijo naročila preveriti, če ponudnik, ki ni bil že izločen 

iz nadaljnjega postopka zaradi neizpolnjevanja pogojev za udeležbo v postopku 
javnega naročanja, izpolnjuje merila glede poslovne in finančne sposobnosti, 

opredeljene v 43. členu tega zakona. 

Ugotavljanje usposobljenosti za podizvajalce 
48. člen 

(1) Naročnik lahko od ponudnikov zahteva, da v ponudbi navedejo, če bodo izvedbo 
naročila delno ali v celoti zaupali podizvajalcu. V tem primeru mora ponudnik navesti 

ime podizvajalca. 
(2) Navedba, da bo ponudnik opravil del naročila ali naročilo v celoti z enim ali več 

podizvajalci, ne sme vplivati na prevzeto odgovornost ponudnika za celotno naročilo. 
(3) Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne 

glede na število podizvajalcev. 
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Predložitev skupne ponudbe 

49. člen 
(1) Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Naročnik ne sme od take skupine 
zahtevati, da se povežejo v kakšno pravno formalno obliko, da bi predložili skupno 
ponudbo. 
(2) Naročnik pa lahko zahteva, da predloži taka skupina izvajalcev pravni akt o 
skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu in je to nujno za uspešno 
izvedbo pogodbe. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti 
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki 
odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 

Izbira kandidatov 

50. člen 
(1) V omejenem postopku in postopku s pogajanji mora naročnik izbrati tiste 
ponudnike, ki jih bo kasneje pozval, da predložijo ponudbo ali se udeležijo pogajanj. 
(2) Naročnik izbere kandidate na podlagi podatkov, ki so jih predložili ponudniki, in ki 

dokazujejo: 
- ponudnikov pravni status, 
- ponudnikovo poslovno sposobnost, 
- ponudnikovo finančno sposobnost, 
- ponudnikovo tehnično sposobnost. 
(3) Ponudnik dokaže izpolnjevanje pogojev na način, določen v 43. in 44 .členu tega 
zakona. 

Določitev liste kandidatov 

51. člen 

(1) Naročnik mora sestaviti seznam kandidatov in določiti obdobje, za katerega 
priznava usposobljenost. To obdobje ne sme trajati več kot tri leta. 

(2) Če naročnik izbira izvajalca po postopku s pogajanji, ker ni prejel pravilnih 
ponudb, mora v tem primeru objaviti obvestilo, da bo oddal naročilo po postopku s 
pogajanji, če ne vključi vseh ponudnikov iz neuspelega odprtega ali omejenega 
postopka, ki jim je priznal sposobnost po 50. členu tega zakona, in ki so predložili 
glede na zahteve v postopku javnega naročila formalno pravilne ponudbe. 

2.8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 

Določitev meril 

52. člen 
(1) Naročnik mora objaviti enaka merila v objavi naročila in v razpisni dokumentaciji. 
(2) Merila, po katerih naročnik izbira najugodnejšo ponudbo, morajo biti v razpisni 

dokumentaciji opisana in ovrednotena. Merila ne smejo biti diskriminatoma in morajo 
biti smiselno povezana z vsebino javnega naročila in morajo prispevati k 

nediskriminatornemu razvrščanju ponudb. 
(3) Naročnik mora pri pregledu in ocenjevanju ponudb upoštevati merila, kot so bila 
določena v razpisni dokumentaciji. Naročnik mora uporabiti za ocenjevanje ponudb 
le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji in način, kot so bila 

opisana in vrednotena. Naročnik ne sme uporabiti nobenega merila, ki ni bilo 
navedeno v razpisni dokumentaciji. Po poteku roka za oddajo ponudb naročnik ne 

sme več spreminjati meril. 
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Vrste meril 
53. člen 

(1)Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti merila, po katerih bo ocenjeval 
ponudbe. Merilo je lahko: 

1. ekonomsko najugodnejša ponudba ali 
2. najnižja cena. 

(2) Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba, ki vključuje različna merila, 
odvisna od predmeta javnega naročila. Merila so lahko naslednja: 

1. datum dobave ali zaključka del, 
2. tekoči stroški, 
3. stroškovna učinkovitost, 
4. kakovost, 

5. estetske in funkcionalne lastnosti, 
6. tehnične prednosti, 

7. poprodajne storitve in tehnična pomoč, 
8. garancijska doba, 

9. obveznosti v zvezi z rezervnimi deli, 
10. pogarancijsko vzdrževanje 

11. ceno in podobno. 
(3) Najnižja cena pomeni, da je edino merilo le najnižja cena, ob izpolnjevanju vseh 

zahtevanih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji. V primeru uporabe tega 
merila naročnik po sklenitvi pogodbe izvajalcu ne sme priznavati naknadnega 
poviševanja cen. 
(4) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji navesti, opisati in ovrednotiti vnaprej vsa 
merila za oddajo, ki jih bo uporabil, v vrstnem redu od najpomembnejšega do 
najmanj pomembnega. Po objavi naročila ali oddaji povabila v omejenem postopku 

naročnik ne sme več spreminjati meril. 

Ponudbe v variantah 

54. člen 
(1) Če je merilo za dodelitev naročila ekonomsko najugodnejša ponudba, lahko 
naročnik upošteva variante, ki jih predloži ponudnik in ki ustrezajo minimalnim 

zahtevanim specifikacijam naročnikov.. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji 
navesti minimalne specifikacije, ki jih je treba upoštevati v variantnih predlogih ter 
posebne zahteve za njihovo predložitev. 
(2) Če variantna ponudba ni dopustna, mora naročnik to v objavi in v razpisni 

dokumentaciji posebej navesti. 
(3) Naročnik ne sme zavrniti predložitve variante zaradi dejstva, da je bila variantna 

ponudba sestavljena na podlagi tehničnih specifikacij, določenih v skladu z 
evropskimi specifikacijami ali v skladu z nacionalnimi tehničnimi specifikacijami, ki so 
bile priznane kot primerne za izpolnitev bistvenih zahtev. 

Neobičajno nizka cena 

55. člen 
(1) Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, mora 
naročnik, preden tako ponudbo zavrne, pisno zahtevati podrobno obrazložitev vseh 

postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete 
obrazložitve, preveriti. Za odgovor lahko določi razumen rok, ki ni daljši od 20 dni. 
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(2) Naročnik: lahko zahteva obrazložitev, ki je oprta na objektivno podlago, ki zadeva 

ekonomiko načina gradnje, proizvodnje ali izbranih tehničnih rešitev, izjemno ugodne 
pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvajanju naročila, ali izvirnost izdelka ali dela, ki ga 

predlaga ponudnik. 
(3) Naročnik lahko zavrne ponudbo, ki je neobičajno nizka zaradi državne podpore, 

če se je o tem prej posvetoval s ponudnikom in če ponudnik ni mogel dokazati, da je 
bila pomoč sporočena Komisiji v skladu s 93. členom Pogodbe o ustanovitvi 

Evropske skupnosti, ali če Evropska komisija zavrnitev odobri. Naročnik, ki zavrne 
ponudbo v teh primerih, mora o tem obvestiti Evropsko komisijo. 

(4) Za naročila, katerih objava se opravi le v Uradnem listu Republike Slovenije, daje 
mnenje iz tretjega odstavka tega člena Urad za varstvo konkurence. 

Dodatna pojasnila 

56. člen 
Naročnik sme zahtevati od ponudnikov pojasnila, da bi si pomagal pri pregledu, 

vrednotenju in primerjavi ponudb. Naročnik ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi 
kakršne koli spremembe, vsebine ponudbe, vključno spremembe cene in takih 

sprememb, ki bi iz neustrezne ponudbe le-to naredila ustrezno. Naročnik sme v 
soglasju s ponudnikom popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu ponudb, 

lahko pa tako ponudbo zavrne. 

2.9. Roki v postopkih oddaje naročil 

Rok za predložitev ponudbe 

; 57. člen 
(1) Naročnik mora objaviti v javnem razpisu in v razpisni dokumentaciji rok, v 
katerem je treba predložiti ponudbo. Rok za oddajo ponudbe, določen v objavi in 
razpisni dokumentaciji, mora biti isti. 
(2) Predložitev ponudbe pomeni, da mora ponudnik naročniku ponudbo predložiti do 
roka, ki je določen v objavi. 
(3) Naročnik mora določiti datum in uro za predložitev ponudbe v objavi in razpisni 

dokumentaciji. 
(4) Po poteku roka ponudnik ne sme več umakniti ali spremeniti ponudbe. Če 

ponudnik umakne ponudbo ali jo spremeni po poteku roka ali ne sklene pogodbe, 
če je bila njegova ponudba izbrana, sme naročnik vnovčiti garancijo za resnost 

ponudbe. 
(5) Ponudnik mora ponudbo predložiti osebno ali po pošti. Minister, pristojen za 

finance, lahko s podzakonskim predpisom določi tudi druge načine predložitve 
ponudbe, ki morajo zagotoviti: 4 

1. da vsaka ponudba vsebuje vse potrebne elemente za vrednotenje ponudb, 
2. da je zagotovljena zaupnost vsebine ponudb do dneva odpiranja ponudb, 
3. da v primeru, ko je to potrebno, ponudnik brez odlašanja pisno potrdi 

predano ponudbo ali pošlje originalno ponudbo, 
4. da so ponudbe odprte šele po roku, ko je potekel rok oddajo ponudb. 

Računanje rokov 

58. člen 

(1) Roki za predložitev ponudbe se štejejo od dneva, ko je naročnik poslal zahtevo 
za objavo v Uradni list Republike Slovenije. 
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(2) Če je javni razpis objavljen v Uradnem glasilu Evropske unije, šteje rok za 

predložitev ponudbe od dneva, ko je naročnik odposlal zahtevo za objavo v Uradnem 
glasilu Evropske skupnosti. 
(3) Zahteva za objavo se pošlje po pošti, telefaksu ali v elektronski obliki. Razpis 
mora biti objavljen najkasneje v dvanajstih dneh od dneva, ko je naročnik odposlal 

zahtevo. 
(4) Objava mora biti opravljena najkasneje v dvanajstih dneh. 

Pravočasna ponudba 

59. člen 
(1) Za pravočasno šteje ponudba, ki je naročniku predložena do datuma in ure, 

določene v objavi. 
(2) Naročnik mora ob prejemu ponudbe označiti datum in uro prejema ponudbe in na 
zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o prejemu. 
(3) Če je bila ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi, se 

šteje, da je bila predložena prepozno. Naročnik po končanem postopku odpiranja 
ponudb zaprto ponudbo vrne ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 

Določitev roka za predložitev ponudbe 

60. člen 
(1) Rok za predložitev ponudbe mora omogočiti ponudniku, da pripravi pravilno 

ponudbo. 
(2) Pri določanju roka za predložitev ponudbe mora naročnik predvideti daljši rok, če 

se za pripravo ponudbe zahteva pregled obsežne razpisne dokumentacije, obširnih 
tehničnih specifikacij, ogled lokacije in podobno. 

Splošni rok za predložitev ponudb v odprtem postopku 

61. člen 
(1) Če je naročnik objavil oddajo naročila v uradnem glasilu EU, rok za predložitev 

ponudb v odprtem postopku ne sme biti krajši od 52 dni od dneva, ko je naročnik 
odposlal razpis v objavo. 

(2) Če je objava opravljena le v Uradnem listu Republike Slovenije, rok za predložitev 
ponudb v odprtem postopku ne sme biti krajši od 40 dni od dneva, ko je naročnik 

odposlal razpis v objavo. 

Skrajšani rok za oddajo ponudb v odprtem postopku 

62. člen 
(1) Rok za predložitev ponudb v odprtem postopku, določen v prvem odstavku 61. 

člena tega zakona, se lahko nadomesti z dovolj dolgim rokom, ki omogoča 

pripravo pravilne ponudbe in na splošno ne sme biti krajši od 36 dni. 
(2) Rok za predložitev ponudb v odprtem postopku, določen v drugem odstavku 61. 

člena tega zakona, se lahko nadomesti z dovolj dolgim rokom, ki omogoča 
pripravo pravilne ponudbe in na splošno ne sme biti krajši od 30 dni. 

(3) V nobenem primeru rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 22 dni od 
dneva, ko je bilo naročilo objave odposlano, Če je naročnik poslal predhodni 

razpis, skladno z 69. členom tega zakona in je bila objava poslana po obrazcu za 
predhodno objavo uradnemu listu Republike Slovenije oziroma Uradnemu glasilu 

Evropske skupnosti, kjer je to potrebno in če so bili izpolnjeni še naslednji pogoji: 
- da je naročnik poslal predhodno objavo najmanj 52 dni ali največ 12 mesecev, 

preden je odposlal objavo javnega razpisa 
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- da je bilo v predhodnem razpisu objavljenih najmanj toliko informacij, kot jih je imel 
naročnik na razpolago v času predhodnega razpisa. 

Roki za sprejem prijav v omejenem postopku in v postopku s pogajanji 

" 't--' 63. člen 
(1) Rok za sprejem prijave za sodelovanje v omejenem postopku in v postopku, ki 
vključuje pogajanja po predhodni objavi javnega razpisa, vrednost naročila pa 
zahteva od naročnika, da objavi oddajo naročila tudi v Uradnem glasilu EU, ne sme 
biti krajši od 37 dni od dneva, koje naročnik odposlal povabilo. 
(2) Če objava v Uradnem glasilu EU ni potrebna, rok za sprejem prijave za 
sodelovanje v omejenem postopku in v postopku, ki vključuje pogajanja po 
predhodni objavi javnega razpisa, ne sme biti krajši od 25 dni od dneva, ko je 
naročnik odposlal povabilo. 

Določitev splošnega roka za sprejem ponudb v omejenem postopku 

64. člen 
Rok za prejem ponudb pri postopkih z omejeno izbiro izvajalcev ne sme biti krajši od 
40 dni od dneva, ko je naročnik odposlal pisno vabilo, če je objava potrebna v 
Uradnem glasilu EU in ne krajši od 30 dni od dneva, ko je naročnik odposlal pisno 
vabilo, če objava v Uradnem listu EU ni potrebna. 

Skrajšanje roka za oddajo ponudbe 

65. člen 
(1) Rok za predložitev ponudbe v postopku z omejeno izbiro izvajalcev, določen v 
64. členu tega zakona, se lahko skrajša na 26 dni od dneva, ko je bilo naročilo 

objave odposlano, če je naročnik poslal predhodni razpis, skladno z 69. členom tega 
zakona in je bila objava poslana po obrazcu za predhodno objavo Uradnemu listu 
Republike Slovenije oziroma Uradnemu glasilu Evropske skupnosti, kjer je to 
potrebno in če je naročnik poslal predhodno objavo najmanj 52 dni ali največ 12 
mesecev preden je odposlal objavo za naročilo javnega razpisa in če je bilo v 
predhodnem razpisu objavljenih najmanj toliko informacij, kot jih je imel naročnik na 
razpolago v času predhodnega razpisa. 
(2) Prijava za sodelovanje v postopku za dodelitev javnega naročila se lahko pošlje 
kot pismo,_ telegram, teleks, telefaks, po elektronski pošti ali se zanj zaprosi po 
telefonu. Če so bile prijave oddane s telegramom, teleksom, telefaksom, po 

elektronski pošti ali po telefonu, morajo biti potrjene s pismom, poslanim pred rokom, 

določenim v 61. členu tega zakona. 
(3) Če je mogoče ponudbo pripraviti le na podlagi ogleda lokacije ali po pregledu 
dopolnilnih dokumentov, mora naročnik rok, neveden v prvem odstavku tega člena, 

primerno podaljšati. 

Pogoji za skrajšanje rokov v omejenem postopku 

66. člen 
(1) Če zaradi nujnosti v omejenem postopku in v postopku s pogajanji ob predhodni 
objavi razpisa, ni mogoče upoštevati rokov, določenih v 65. členu tega zakona, lahko 

naročnik določi naslednje roke: 
1. zadnji rok za predložitev prijav za sodelovanje na razpisu ne sme biti krajši od 15 

dni od datuma, koje bil razpis odposlan, 

2. zadnji rok za predložitev ponudb ne sme biti krajši od 10 dni od datuma povabila 
za sodelovanje na razpisu. 
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(2) Če je kandidat zahteval dodatna obvestila v zvezi z razpisno dokumentacijo 
pravočasno, jih mora naročnik dostaviti najmanj štiri dni pred zadnjim datumom, 
določenim za prejem ponudb. 
(3) Prijave in povabila za sodelovanje na razpisu je treba poslati po najhitrejši možni 
poti. Če ponudnik pošlje prijavo s telegramom, po teleksu, telefaksu ali po telefonu, 
jih mora potrditi s pismom, poslanim pred iztekom roka, določenem v prvem 
odstavku tega člena. 
(4) Določila prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za naročila na 
vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju. 

2.10. Objava javnega naročila 

Način objave 

67. člen 
(1) Vse objave v zvezi z javnimi naročili mora naročnik objaviti v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 
(2) Naročnik mora objaviti javni razpis in druge objave v Uradnem glasilu Evropske 

skupnosti, če javno naročilo presega vrednost, določeno za posamezne vrste javnih 
naročil. 

(3) Objava se opravi v slovenskem jeziku, povzetek pomembnejših elementov 
razpisa mora biti objavljen v uradnih jezikih Skupnosti, pri čemer pa šteje za 

avtentično besedilo le besedilo v slovenskem jeziku. Objava v Uradnem listu 
Republike Slovenije ne sme biti opravljena pred objavo v Uradnem glasilu Evropske 

skupnosti. 
(4) Stroške objave v Uradnem listu Republike Slovenije nosi naročnik, stroške objave 

v Uradnem glasilu Evropske skupnosti Uradno glasilo Evropske skupnosti. 
(5) Naročnik sme objaviti obvestila o javnih naročilih ali natečajih načrtov tudi v 

drugih sredstvih obveščanja, vendar ne pred objavo v Uradnem listu Republike 
Slovenije oziroma pred objavo v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, če je potrebna 

objava tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti. Tako obvestilo tudi mora 
vsebovati iste podatke, kot so objavljeni v uradnih listih. 

(6) Minister, pristojen za finance, predpiše enotne obrazce za objave v Uradnem 
listu Republike Slovenije za vse vrste objav, ki jih morajo naročniki objavljati po tem 

zakonu. Objave v Uradnem glasilu Evropske skupnosti se opravijo na enakih 
obrazcih. 

Rok za objavo 

68. člen 
(1) Naročilo za objavo razpisa mora biti poslano v objavo po pošti, elektronski pošti 

ali telefaksu in objavljeno najkasneje v dvanajstih dneh od dneva, ko je naročnik 
odposlal objavo. 

(2) Naročnik mora razpolagati z dokazom o datumu, ko je odposlal obvestilo v 
objavo. 

Vrste objav 

69. člen 
(1) Vrste objav so: 
1. predhodni razpis, 
2. javni razpis, 

3. obvestilo o dodelitvi naročila, 
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4. javni razpis za kvalifikacijo ponudnikov, 
5. periodično informativno obvestilo. 
(2) Naročnik v omejenem postopku za dodelitev naročila objavi javni razpis le v prvi 
fazi za oddajo ponudb za ugotovitev usposobljenosti, v drugi fazi pa povabi 
kandidate k oddaji ponudb. 
(3) Objava javnega razpisa za kvalifikacijo ponudnikov in objava periodičnega 
informativnega obvestila se opravi le v primeru oddaje naročila na vodnem, 
energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju. 

Predhodni razpis 

70. člen 
(1) Za načrtovana javna naročila, ki presegajo okvirno vrednost 750.000 EURO, 
mora naročnik najmanj enkrat letno objaviti s predhodnim razpisom namero o oddaji 
javnega naročila. 
(2) Naročnik mora predhodni razpis objaviti tudi v Uradnem glasilu Evropske 
skupnosti. 
(3) V primeru naročil na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem 
področju mora biti predhodni razpis opravljen največ dvanajst mesecev pred 
datumom, ko naročnik pošlje povabilo za sodelovanje v omejenem postopku ali 
postopku s pogajanji, pri čemer mora upoštevati tudi roke, določene za sprejem 
ponudb, opredeljene v tem zakonu. 

Javni razpis 

71. člen 
Javni razpis mora naročnik objaviti v naslednjih primerih: 
1. v primeru oddaje naročila po odprtem postopku, 
2. v prvi fazi omejenega postopka, 
3. v primeru oddaje naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi. 

Vsebina povabila za oddajo ponudbe v omejenem postopku 

72. člen 
Naročnik mora istočasno v pisni obliki povabiti izbrane kandidate k predložitvi 
ponudb. Povabilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 

1. naslov, kjer lahko kandidat zahteva razpisno dokumentacijo in dopolnilno 
dokumentacijo in zadnji rok za tako zahtevo ter navesti znesek in pogoje 

plačila za razpisno dokumentacijo, 
2. zadnji rok za sprejem ponudb, naslov, na katerega je treba poslati ponudbo in 

jezik, v katerem mora biti sestavljena ponudba, 
3. reference za objavljeni razpis, 
4. seznam listin, ki jih je treba priložiti kot prilogo za preverjanje kandidatovih 

navedb, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ki jih morajo 

izpolnjevati kandidati ali kot dopolnitev podatkov za dokazovanje finančne in 
poslovne sposobnosti in sposobnosti za izvedbo naročila, ki je predmet razpisa, 

5. datum odpiranja ponudb. 

Obvestilo o dodelitvi naročila 
73. člen 

(1) Naročnik mora objaviti oddajo javnega naročila, ne glede na vrsto postopka, 
najkasneje v dveh mesecih po sklenitvi pogodbe v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
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(2) Če je bila objava naročila objavljena tudi v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, 

je treba opraviti objavo oddaje naročila tudi v tem glasilu. 

Javni razpis za kvalifikacijo ponudnikov 
74. člen 

(1) Naročnik sme določiti izbor najugodnejše ponudbe na podlagi določitve 
posebnega sistema omejenega postopka izbire ponudnikov (kvalifikacijski postopek). 
V tem primeru mora naročnik zagotoviti različnim ponudnikom, da kadarkoli 
zahtevajo ugotovitev sposobnosti za sodelovanje v postopku. Če poteka razpis po,, 

kvalifikacijskem sistemu, morajo biti ponudniki po postopku izbire s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti ali udeleženci v postopku, ki vključuje pogajanja, izbrani 
izmed kandidatov, ki je skladen s takim načinom izbiranja. 

(2) Kvalifikacijski postopek lahko vključuje različne stopnje kvalifikacije. Zastavljen 
mora biti na podlagi nediskriminatomih meril in pogojev, ki jih določi vnaprej 

naročnik. Naročnik sme merila in pogoje po potrebi ažurirati. Če je možno, mora 
naročnik kot referenco navesti izpolnjevanje evropskih standardov. 
(3) Merila in pogoji morajo biti na voljo vsem zainteresiranim dobaviteljem in 
izvajalcem, če ti le-to zahtevajo. Naročnik jih mora obvestiti tudi o ažuriranju meril in 
pogojev. Če naročnik meni, da njegov sistem kvalifikacije izpolnjuje tudi zahteve 
drugih naročnikov, mora zainteresiranim dobaviteljem in izvajalcem sporočiti imena 

teh drugih naročnikov. 
(4) Kvalifikacijski postopek uporabi naročnik za oddajo naročil na vodnem, 

energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju. 

i Sporočanje obvestil o kvalifikacijskem postopku 

75. člen 
(1) O uporabi kvalifikacijskega postopka mora naročnik pripraviti obvestilo, ki mora 
vsebovati naslednje podatke: 
1. naziv naročnika, naslov, številko telefona, telefaksa, teleksa in telegrafski 

naslov, 
2. namen uporabe kvalifikacijskega sistema, 
3. naslov, kjer lahko dobavitelji in izvajalci dobijo pravila v zvezi s sodelovanjem v 

kvalifikacijskem postopku, 
4. trajanje kvalifikacijskega postopka, če je možno. 

(2) Naročnik mora obvestiti ponudnike o času kvalifikacije v primernem času. Če 
naročnik ocenjuje, da bo odločanje trajalo več kot šest mesecev od dneva 
predložitve prošnje za sodelovanje, mora naročnik obvestiti prosilce v dveh mesecih 
od dneva predložitve ponudbe o razlogih, ki opravičujejo podaljšanje roka ter o 
dnevu odločitve o sprejemu oziroma o zavrnitvi prošnje. 

Periodično informativno obvestilo 

76. člen 
(1) Če je obvestilo objavljeno v obliki periodičnega informativnega obvestila, se mora 
obvestilo natančno sklicevati na blago, gradnje ali storitve, ki bodo predmet naročila, 

ki bo dodeljeno. 
(2) V obvestilu mora biti navedeno, da bo naročilo dodeljeno po omejenem postopku 
ali po postopku, ki vključuje pogajanja, vendar brez naknadne dodatne objave 
obvestila o razpisu ter povabila vsem zainteresiranim ponudnikom, da se za 
sodelovanje prijavijo pisno. 
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(3) Naročniki morajo povabiti vse kandidate, da potrdijo svoj interes za sodelovanje 
na podlagi natančnih obvestil o konkretnem naročilu pred začetkom izbire 

ponudnikov ali udeležencev v pogajanjih. 

2.11. Odpiranje ponudb 
Javno odpiranje ponudb 

77. člen 
Odpiranje ponudb v odprtem postopku in v drugi fazi omejenega postopka je javno. 

Naročnik sme v primerih, zaradi zavarovanja uradne, vojaške ali državne skrivnosti 
določiti, da postopek odpiranja ponudb ni javen. Svojo odločitev mora sporočiti hkrati 
z objavo javnega naročila. 

Zapisnik o odpiranju ponudb 

78. člen 
(1) Naročnik mora voditi ustrezni zapisnik, v katerega se vpisujejo zlasti naslednji 
podatki: 
1. zaporedna številka ponudbe, 

2. naziv ali šifra ponudnika, če je razpis anonimen, 
3. ponudbena cena in morebitni popusti. 
(2) Naročnik mora ves čas postopka paziti, da ne razkrije ponudnikovih poslovnih 
skrivnosti 

Izročitev zapisnika o odpiranju ponudb 

79. člen 
(1) Po končanem postopku odpiranja ponudb naročnik pošlje zapisnik o odpiranju 

ponudb tistim ponudnikom ali kandidatom, ki ga izrecno pisno zahtevajo. 
(2) Minister, pristojen za finance, predpiše natančnejši postopek odpiranja ponudb v 

odprtem in omejenem postopku ter postopku s pogajanji in enotni obrazec za 
vodenje zapisnika o odpiranju ponudb. 

2.12. Dodelitev naročila 

Pravilnost, primernost in sprejemljivost ponudbe 

80. člen 

(1) Pravilna ponudba je tista, ki je prispela pravočasno in je skladna z zahtevami, 

navedenimi v razpisni dokumentaciji. 
(2) Primerna ponudba je tista, ki ustreza tehničnim specifikacijam. 

(3) Sprejemljiva ponudba je tista, ki ustreza merilom, pogojem in kvalifikacijskim 
zahtevam. 

(4) Naročnik sme zahtevati od ponudnikov ali kandidatov, da v roku, ki ni daljši od 20 
dni, predložijo dodatne dokaze o izpolnjevanju pogojev, vendar le v primeru, če 

ponudnik ali kandidat ni mogel pridobiti zahtevanih listin, ker se ne izdajajo po 
predpisih države, kjer ima sedež. Naročnik mora v tem primeru navesti, kakšne pisne 

dokaze mu morajo predložiti. 

Zavrnitev vseh ponudb 
81. člen 

(1) Po opravljenem ocenjevanju ponudb sme naročnik zavrniti vse neprimerne 
ponudbe in ponudbe, ki ne ustrezajo postavljenim merilom. Svojo odločitev o 
zavrnitvi vseh ponudb mora pisno utemeljiti, posebej natančno pa mora navesti 
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razloge za zavrnitev. O zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik obvestiti vlado oziroma 
svoj nadzorni organ in Komisijo Evropske skupnosti. 
(2) Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o svoji odločitvi takoj obvestiti 
ponudnike ali kandidate in o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o 
odločitvi, da začne novi postopek. Obvestilo mora biti pisno, če tako zahtevajo 
ponudniki oziroma kandidati. Navedene podatke mora poslati tudi Uradnemu listu 
Republike Slovenije in Uradnemu glasilu Evropske skupnosti. 

Poročilo o dodelitvi naročila 

82. člen 
(1) Naročnik mora sestaviti pisno poročilo o vsakem dodeljenem naročilu. Pisno 
poročilo mora vsebovati najmanj naslednje podatke: 
1. ime in naslov naročnika, 
2. predmet in vrednost naročila, 
3. imena zavrnjenih kandidatov ali ponudnikov in razloge za njihovo zavrnitev, 
4. ime uspešnega ponudnika in razloge za izbiro njegove ponudbe, če je 

ponudnik navedel, da bo naročilo izvedel s pomočjo podizvajalcev, tudi vsak 
del izvedbe naročila, ki jo bo izvedel podizvajalec, 

5. pri postopkih izbire izvajalca s pogajanji okoliščine, ki opravičujejo uporabo 

postopka s pogajanji. 
(2)Poročilo mora naročnik posredovati Vrhovni reviziji za revizijo postopkov javnih 
naročil, če ga le-ti zahtevata. 
(3) Naročnik mora nemudoma obvestiti ponudnike oziroma kandidate o svoji odločitvi 

o dodelitvi naročila ali o razlogih, zaradi katerih se je odločil, da ne bo dodelil 
naročila, skladno z 81. členom tega zakona. Od datuma pisnega obvestila tečejo 
roki za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom o reviziji postopkov 
javnega naročanja. 

Rok in vsebina obvestila 

83. člen 
(1) Na posebno zahtevo ponudnika mu pošlje naročnik tudi pisno obvestilo o 

dodelitvi naročila.Ponudnik sme zahtevati pisno obvestilo o dodelitvi naročila 
najkasneje v osmih dneh od dneva prejetja obvestila o odločitvi naročnika iz tretjega 

odstavka 82. člena tega zakona. 
(2) Naročnik mora v petnajstih dneh od prejema pisne zahteve, ki jo posreduje 

ponudnik ali kandidat, katerega ponudba ali vloga ni bila sprejeta, ponudnika oziroma 
kandidata obvestiti o razlogih, zaradi katerih je bila zavrnjena njegova ponudba ali 

vloga. Obvestilo mora vsebovati naslednje podatke: 
1. razloge za zavrnitev njegove ponudbe, 

2. nazive ponudnikov, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje in merila, 
3. prednosti sprejete ponudbe glede na izpolnjevanje meril, 

4. naziv ponudnika, katerega ponudba je bila izbrana. 
(3) Naročnik sme zavrniti zahtevo po obvestilu delno ali v celoti, če bi lahko bilo 

razkritje takih podatkov v nasprotju s predpisi ali bi lahko bilo kako drugače v 
nasprotju z javnim interesom s tem razkril poslovno skrivnost ponudnika, če bi 

obvestilo vsebovalo podatke, ki jih drug predpis določa kot zaupne ali bi sporočeni 
podatki lahko vplivali na pošteno konkurenco med ponudniki ali drugimi udeleženci v 
postopku, skladno z določili o varstvu podatkov v postopkih naročanja. Naročnik pa 
ne sme zavrniti zahteve Vrhovne revizije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 

glede izročitve vseh podatkov o postopku oddaje naročila. 
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Zavrnitev vloge za kvalifikacijo 

84. člen 
(1) Naročnik mora predlagatelja, katerega vlogo za kvalifikacijo je zavrnil, obvestiti o 
svoji odločitvi in o razlogih za zavrnitev. Razlogi za zavrnitev lahko temeljijo izključno 
na merilih za kvalifikacijo. 

(2) Pisno poročilo o kvalificiranih dobaviteljih in izvajalcih mora naročnik hraniti. 
Lahko ga razdeli v kategorije, skladno z vrsto naročila, za katerega kvalifikacija velja. 

Izključitev kandidata s seznama kvalificiranih ponudnikov 

85. člen 
Naročnik lahko izključi kandidata s seznama kvalificiranih ponudnikov le iz razlogov, 
ki temeljijo na vnaprej postavljenih merilih. O tem, da je kvalificirani ponudnik 
izključen iz seznama, mora naročnik predhodno pisno obvestiti dobavitelje* in 

izvajalce, poleg tega mora navesti tudi razloge, ki opravičujejo izključitev ponudnika 
iz seznama kvalificiranih ponudnikov. 

3. POSEBNE DOLOČBE ZA ODDAJO NAROČILA ZA BLAGO, GRADNJE IN 
STORITVE IN ZA ODDAJO NAROČILA ZA BLAGO, GRADNJE IN 
STORITVE NA VODNEM, ENERGETSKEM, TRANSPORTNEM IN 
TELEKOMUNIKACIJSKEM PODROČJU 

3.1. Naročanje blaga 
Opredelitev blaga 

86. člen 
(1) Predmet naročila, ki je opredeljen v tem poglavju, je nakup, najem in zakup blaga 

z možnostjo nakupa ali brez te možnosti ali nakup na obroke. Vrste blaga, ki so 
predmet naročanja po tem poglavju, predpiše minister, pristojen za finance. 

(2) Naročilo blaga lahko vsebuje tudi naročilo storitve, če je storitev nujno vezana na 
dobavo blaga, kot na primer montaža, prevoz, zavarovanje ali druge storitve na 
lokaciji, ki jo določi naročnik in podobno. 

Objava naročila 
87. člen 

Naročnik mora objaviti naročilo za nabavo blaga tudi v Uradnem glasilu Evropske 
skupnosti, če je ocenjena vrednost naročila večja od: 

1. 200.000 posebnih pravic črpanja: 
za blago, ki ga naročajo uporabniki proračuna ali lokalne skupnosti, vključno s 

pogodbami, ki jih sklepajo navedeni naročniki na področju obrambe in za to 
blago ne obstajajo standardi in tehnični predpisi, skladno s splošnimi pravili na 

tehničnem področju javnega naročanja (2.5. poglavje tega zakona), 
2. 130 000 posebnih pravic črpanja: 

za blago, ki ga naroča uporabnik proračuna ali lokalna skupnost; če gre za 
naročnika, ki je pristojen za področje obrambe, to velja le za blago, za 

katerega ne obstajajo standardi in tehnični predpisi, skladno s splošnimi 
pravili na tehničnem področju javnega naročanja (2.11. poglavje tega zakona). 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave 

88. člen 
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(1)Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave v 
naslednjih primerih: 
1. če naročnik v odprtem ali omejenem postopku ne pridobi vsaj dveh primernih 

ponudb in pod pogojem, da se prvotni pogoji naročila bistveno ne spremenijo, 
2 če lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z 

varovanjem izključnih pravic, naročilo izpolni le določen dobavitelj, izvajalec 
del ali storitev, 

3. kadar je nujno potrebno in zaradi izredne nujnosti, ki je posledica dogodkov, ki 
jih naročnik ni mogel predvideti, ni mogoče spoštovati rokov, ki so predpisani 
za odprte in omejene postopke izbire izvajalca, 

4. ko gre za naročilo blaga pri dodatnih nabavah prvotnega dobavitelja, ki so 

namenjena za delno nadomestilo izdelkov, materiala ali inštalacij ali kot 
povečanje obsega obstoječih izdelkov, materiala ali inštalacij in bi zamenjava 

dobavitelja ali izvajalca storitev prisilila naročnika, da nabavi material, ki ima 
drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne 
tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem, 

5. če je blago namenjeno izključno le za potrebe raziskave, poskusa, študije ali 

razvoja, ne da bi naročnik s tem blagom skušal nadalje karkoli zaslužiti ali si 
povrniti stroške raziskave ali razvoja, 

6. če gre za nakup oborožitve vojaške opreme in specialne operativne tehnike ter 
druga naročila zaupne narave, določene s predpisi Vlade Republike Slovenije. 

(2) Naročnik mora v pogajanjih zagotoviti, da pogodbena cena ni višja od primerljive 
cene na tržišču. 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi 

89. člen 
Naročnik sme oddati naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi skladno z 
20. členom tega zakona. 

3.2. Naročanje gradenj 

Opredelitev gradnje 
90. člen 

(1) Predmet javnega naročila za gradnje je: 
1. izvedba dela, 
2. izvedba in načrtovanje dela, povezanega z določenimi dejavnostmi, 

navedenimi v prilogi številka II tega zakona, 

3. delo, ki pomeni rezultat gradnje ali nizke gradnje, v celoti, pri čemer rezultat 
sam po sebi zadostuje za izpolnjevanje gospodarske in tehnične funkcije. 

(2) Gradnje se lahko izvajajo s kakršnimi koli sredstvi, ki ustrezajo zahtevam po 
naročnikovi specifikaciji. 

Objava naročila 

91. člen 
(1) Naročnik mora objaviti naročilo skladno z določili tega zakona. 

(2) Naročnik mora objaviti naročilo za oddajo gradenj tudi v Uradnem glasilu 
Evropske skupnosti, če je spodnja ocenjena vrednost naročila naslednja: 

1. 5.000.000 posebnih pravic črpanja: 
za gradnjo, 

2. 5.000.000 EURO: 
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za gradnjo,' ki se odda po prvem odstavku 101. člena tega zakona. 
(3) Naročnik mora objaviti, takoj po sprejetju proračuna, s predhodnim informativnim 

obvestilom, predvidena naročila za oddajo gradenj, če vrednost blaga presega 
750.000 EURO. 

Oddaja naročila, če naročnik ni investitor 

92. člen 
(1) Določila tega zakona se uporabljajo tudi za izvedbo tistih gradenj, za katera 
pridobi investitor subvencijo od naročnika in znaša subvencija več kot 50 odstotkov. 
(2) Določila prvega odstavka se uporabljajo za naročila, ki so povezana z gradbenimi 
deli za bolnišnice, za objekte za šport, rekreacijo in proti čas, za šolske in 
univerzitetne zgradbe ter zgradbe, ki se uporabljajo za upravne namene ter za 
gradnje na področju nizkih gradenj: 
- splošna dela na področju nizkih gradenj,. 
- odstranjevanje zemlje (kopanje), 
- gradnja mostov, tunelov in jaškov ter vrtanje, 
- vodne zgradbe (regulacija reke, kanali, pristanišča, dotoki, ozki zalivi in jezovi), 
- gradnja cest (vključno s specializirano gradnjo letališč in letaliških stez), 
- specializirane gradnje, povezana z vodo (namakanjem, izsuševanjem zemlje, 
vodno oskrbo, odstranjevanjem odpadnih voda, kanalizacijo ipd.), 
- specializirane dejavnosti na drugih področjih nizkih gradenj. 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave 

93. člen 
(1) Naročnik sme oddati javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne 
objave v naslednjih primerih: 
1. če naročnik v odprtem ali omejenem postopku ne pridobi vsaj dveh primernih 

ponudb in pod pogojem, da se prvotni pogoji naročila ne spremenijo, 

2. če lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem 
izključnih pravic, naročilo izpolni le določen dobavitelj, izvajalec del ali storitev, 

3. kadar je nujno potrebno in zaradi izredne nujnosti, ki je posledica dogodkov, ki 

jih naročnik ni mogel predvideti, ni mogoče spoštovati rokov, ki so predpisani za 
odprte in omejene postopke izbire izvajalca, 

4. za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključena v prvotno dodeljenem projektu 
ali v prvem javnem naročilu, ki pa so zaradi nepredvidenih okoliščin postali 
potrebni za izvedbo naročila, pod pogojem, da se naročilu odda izvajalcu del ali 
storitev, ki izvaja prvotno naročilo: 

a) ko takšnih dodatnih del ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko 
ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo velike neprijetnosti za 

naročnika ali 
b) ko so gradnje ali storitve nujno potrebna za nadaljnje faze izvedbe, 

čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila, 
pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 25% zneska glavnega 

naročila. 
5. če gre za nove storitve ali gradnje, ki so ponovitev podobnih storitev ali gradenj 

in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar pod 
pogojem, da take storitve ali gradnje ustrezajo osnovnemu projektu, za 
katerega je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu. Naročnik mora že v 
prvi objavi razpisa navesti navedeno možnost. Naročnik lahko odda naročilo po 
tej točki le, če še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe, 
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6. če gre za gradnje, ki se nanašajo na oborožitev, vojaško ali specialno 

operativno tehniko ter druge gradnje zaupne narave, določene s predpisi Vlade 
Republike Slovenije. 

(2) Naročnik mora v pogajanjih zagotoviti, da pogodbena cena ni višja od cene na 
tržišču. 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi 

94. člen 
Naročnik sme oddati javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi v 

primerih iz 20. člena tega zakona in za naročilo, kjer je gradnja vključena ali 
opravljena izključno za potrebe razvoja, poskusa ali raziskave in ni namenjena 

poslovnim potrebam naročnika ali nadomestilu stroškov raziskave ali razvoja. 

Oddaja naročila po posebnem dodelitvenem postopku 
95. člen 

(1) Če je naročilo povezano s projektiranjem in izgradnjo stanovanjskega programa, 
katerega obseg in zapletenost ter predvideno trajanje vključenega dela zahtevajo, da 

projektiranje že od začetka temelji na tesnem sodelovanju znotraj skupine, ki jo 
sestavljajo predstavnik naročnika, pogodbenika, odgovornega za izvedbo del in 

strokovnjakov, se za izbiro pogodbenika, ki bo najprimernejši za vključitev v skupino, 
lahko sprejme posebni dodelitveni postopek. 

(2) Naročnik mora za izvedbo posebnega dodelitvenega postopka vključiti čim 
natančnejši opis del, ki jih bo treba izvesti, tako da imajo zainteresirani pogodbeniki 
čim jasnejšo predstavo o projektu. Naročnik mora skladno z določili 43. člena tega 
zakona natančno določiti, kakšne kadrovske, tehnične in finančne pogoje mora 
izpolnjevati kandidat. 
(3) Pri posebnem dodelitvenem postopku mora naročnik upoštevati splošna pravila za 

oglaševanje za omejeni postopek in določila o določanju in uporabi meril za izbiro. 

Priprava posebnega dodelitvenega postopka 
96. člen 

(1) Naročnik mora v razpisni dokumentaciji, poleg drugih obveznih sestavin, navesti 
tudi, pri katerih pristojnih organih dobi ponudnik potrebne podatke o vsebini obveznih 
predpisov, ki se nanašajo na varstvo pri delu in druge pogoje zaposlovanja in druge 
predpise, ki se nanašajo na izvajanje naročila. 
(2) Če je naročnik zagotovil potrebna obvestila iz prvega odstavka, mora od 
ponudnikov in drugih oseb, ki sodelujejo v ponudbi, zahtevati, da v ponudbi izrecno 

navedejo, da so upoštevali zakonske obveznosti, ki se nanašajo na izpolnjevanje 
naročila glede izpolnjevanja kadrovskih, tehničnih in finančnih pogojev. 

Oddaja koncesije za gradnje 

97. člen 
(1) Ne glede na določila predpisa, ki ureja oddajo koncesij, mora naročnik- koncedent 

od koncesionarja zahtevati, da bo uporabil določila tega zakona, če bo oddal delo tretji 
stranki,. 

(2) Naročnik odda koncesijo za gradnjo skladno z določili tega zakona, pri čemer 
morajo v objavi in razpisni dokumentaciji posebej navesti, da se naročilo oddaja na 

podlagi koncesije. 
(3) Koncedent lahko odda naročilo tudi po postopku s pogajanji, če so izpolnjeni 
pogoji, določeni s tem zakonom. 
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(4) Gospodarske družbe in drugi možni ponudniki, ki so se združili, da bi dobili 

koncesijsko naročilo, ali druge družbe ali posamezniki, ki so se jim pridružili, ne štejejo 
kot tretje stranke. 

(5) Za povezano družbo v postopku oddaje koncesij veljajo pravila 1. d) točke prvega 
odstavka 3. Člena tega zakona. Kandidaturi za koncesijo mora kandidat priložiti 
popolni seznam povezanih družb in drugih gospodarskih subjektov. Seznam je treba 
sproti ažurirati glede na tekoče spremembe. 

Rok za sprejem kandidatur za dodelitev koncesijskega naročila 

98. člen 
(1) Naročnik mora za dodelitev koncesijskega naročila določiti rok za sprejem 

kandidatur za koncesijo, ki ne sme biti krajši od 52 dni od dneva, ko so uradnemu listu 
odposlali obvestilo za oddajo koncesije. 

(2) Pri naročilih za dela, ki jih dodeli koncesionar, ki ni naročnik, rok za sprejem 
ponudb ne sme biti krajši od 37 dni od datuma, ko je bilo obvestilo odposlano 

uradnemu listu, rok za prejem ponudb pa ne sme biti krajši od 40 dni od datuma, ko je 
bila objava ali povabilo na razpis odposlano. 
(3) Določila tega zakona o skrajšanju rokov za oddajo ponudb se za oddajo koncesij 
naročila ne uporabljajo. 

Izpolnjevanje posebnih pogojev za dodelitev naročila 

99. člen 
(1) Naročnik lahko v razpisni dokumentaciji navede, kateri pristojni organ daje 

• ustrezna veljavna obvestila glede obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z 
določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v Republiki 
Sloveniji. 
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora naročnik od ponudnikov ali kandidatov 
zahtevati, da pri sestavljanju svojih ponudb izrecno navedejo, da so upoštevali 
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev. 
Naročnik mora na upoštevanje predpisov s strani ponudnika ali kandidata še posebej 
paziti, če nenormalno nizka ponudba izhaja iz neupoštevanja navedenih predpisov. 

Seznam usposobljenih izvajalcev gradenj 
100. člen 

(1) Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije pripravita najkasneje 
v enem letu od uveljavitve tega zakona uradni seznam izvajalcev gradenj, pri čemer 
morata upoštevati določila tega zakona o izpolnjevanju minimalnih pogojev. Na 
seznam se lahko vpišejo, ob izpolnjevanju enakih pogojev, tudi izvajalci iz drugih 
držav, če ima o tem Republika Slovenija sklenjen poseben sporazum. 
(2) Izvajalec, ki je vpisan v uradnem seznamu, lahko za vsako naročilo, v katerem 
sodeluje, predloži potrdilo o vpisu v seznam. Potrdilo je uradna listina. V potrdilu 
morajo biti navedene tudi reference, ki so omogočile vpis v uradni seznam in za katero 

vrsto gradnje je posamezni izvajalec vpisan. 
(3) Ne glede na izdajo potrdila iz prejšnjega odstavka pa mora naročnik za vsako 

naročilo posebej zahtevati, da mu ponudnik ali kandidat predloži izjavo, da redno 
izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe ter da redno in pravočasno 

izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev. 
(4) Za izpolnjevanje obveznosti izvajalca do podizvajalca lahko naročnik v razpisnih 
pogojih predpiše posebne pogoje. Sprejem teh pogojev mora ponudnik posebej 
potrditi, da bi bila njegova ponudba sprejemljiva. 
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(5) Vlada lahko s posebno uredbo določi obvezno uporabo določila, da mora ponudnik 
predložiti izjavo iz tretjega odstavka tega člena. 

3.3. Naročanje storitev 

Predmet storitve 

101. člen 
(1)Predmet naročila storitev so storitve, navedene v prilogi I A in I B tega zakona: 
1. storitve, ki jih neposredno subvencionira država z več kot 50 odstotki, vendar pa 
naročnik ni država, ampak drug naročnik, 
2. storitve, navedene v seznamu storitev, v prilogi številka I B, 
3. storitve iz 8. točke v seznamu storitev, v prilogi številka I A, 
4. telekomunikacijske storitve iz 5. točke v prilogi številka I A. 
(2) Predmet naročila storitev so tudi storitve, navedene v seznamu storitev I A, razen 
storitev, opredeljenih v 2.,3. in 4. točki prejšnjega odstavka. 

Storitve, za katere se zakon ne uporablja 

102. člen 
Zakon se ne uporablja: 
- za storitve, ki so navedene v 2. členu tega zakona, 
- za nakup ali najem zemljišča, že zgrajenih stavb ali drugih nepremičnin ali pravic, ki 
so z njimi povezane; vendar pa je predmet naročila sklenitev pogodbe o finančni 
storitvi (kredit, posojilo) za najem ali nakup, ki se sklepa v kakršni koli obliki istočasno, 

pred ali po sklenitvi pogodbe nakupu ali najemu, 
- za nakup, razvoj, produkcijo in koprodukcijo radijskega in televizijskega programa ali 

časa za oddajanje programa, 
- za storitve glasovne telefonije, teleksa, radiotelefonije, paginga in satelitskih storitev, 

- za arbitražo in pomiritev, 
- za finančne storitve v zvezi z izdajo, prodajo, nakup ali prenos vrednostnih papirjev 

ali drugih finančnih inštrumentov in storitve Banke Slovenije 
- za pogodbe o zaposlitvi, 
- za storitve razvoja in raziskav, razen v primerih, ko korist od raziskave uporabi 
izključno naročnik za svoje potrebe in pod pogojem, da to storitev naročnik v celoti 
plača. 

Določitev spodnje vrednosti za storitve 

103. člen 
Naročnik mora objaviti javno naročilo za storitve v Uradnem glasilu Evropske 
skupnosti, če je spodnja ocenjena vrednost naročila naslednja: 

1. 200 000 EURO: 
po 1. točki prvega odstavka 101. člena tega zakona, 

po 2. točki prvega odstavka 101. člena tega zakona, 
po 3. točki prvega odstavka 101. člena tega zakona, 
po 4. točki prvega odstavka 101. člena tega zakona. 

2. 130.000 posebnih pravic črpanja: 

storitve, navedene v dodatku I A, razen storitev po 3. točki prvega odstavka 101. 
člena tega zakona, 
storitve, ki jih naročajo neposredni uporabniki proračuna in lokalne skupnosti. 

3. 200.000 posebnih pravic črpanja: 

za vse naročnike, razen za naročnike, navedene v 2. alinei 2. točke tega člena. 
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Oddaja naročila z javnim natečajem 
104. člen 

(1) Naročnik odda naročilo z javnim natečaju v primerih oddaje naročila na področju 

prostorskega in urbanističnega načrtovanja, arhitekture in gradbeništva ali na 
področju obdelave podatkov. 

(2) Načrt ali program, za katerega se podeli nagrada ali se odda brez podelitve 
nagrade, mora izbrati neodvisna žirija. V žiriji smejo sodelovati le fizične osebe, ki 
niso povezane z udeleženci natečaja. Če naročnik zahteva od udeležencev 
natečaja še dodatna strokovna znanja in izkušnje, mora imeti vsaj tretjina članov 
žirija najmanj enaka strokovna znanja in izkušnje. 

(3) Žirija mora biti samostojna pri sprejemanju svoje odločitve. Odločitev žirije mora 
biti sprejeta na podlagi anonimnih udeležencev natečaja in izključno na podlagi 
meril. 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave 
105. člen 

(1) Naročnik sme oddati javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne 
objave v naslednjih primerih: 

1. če naročnik v odprtem ali omejenem postopku ne pridobi vsaj dveh primernih 
ponudb in pod pogojem, da se prvotni pogoji naročila bistveno ne spremenijo, 

2 . če lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem 
izključnih pravic, naročilo izpolni le določen dobavitelj, izvajalec del ali storitev, 

3. kadar je nujno potrebno in zaradi izredne nujnosti, ki je posledica dogodkov, ki 
jih naročnjk ni mogel predvideti, ni mogoče spoštovati rokov, ki so predpisani za 

odprte in omejene postopke izbire izvajalca, 
4 za dodatna gradnje ali storitve, ki niso vključena v prvotno dodeljenem projektu 

ali v prvem javnem naročilu, ki pa so zaradi nepredvidenih okoliščin postali 
potrebni za izvedbo naročila, pod pogojem, da se naročilu odda izvajalcu del ali 

storitev, ki izvaja prvotno naročilo: 
a) ko takšnih dodatnih del ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko 

ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo velike neprijetnosti za 
naročnika ali 

b) ko so gradnje ali storitve nujno potrebna za nadaljnje faze izvedbe, čeprav 
bi jih lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila, 

pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 25% zneska glavnega 
naročila. 

5. če gre za nove storitve ali gradnje, ki so ponovitev podobnih storitev ali gradenj in 
jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar pod 

pogojem, da take storitve ali gradnje ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega je 
bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu. Naročnik mora že v prvi objavi 

razpisa navesti navedeno možnost. Naročnik lahko odda naročilo po tej točki le, če 
še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe, 

6. ko se določeno naročilo oddaja na podlagi natečaja načrtov in ga je treba dodeliti 
enemu kandidatu ali enemu od več uspešnih kandidatov. Če je več kandidatov, 

mora naročnik povabiti na pogajanja vse uspešne kandidate, 
7. če gre za storitve, ki se nanašajo na oborožitev, vojaško opremo ali specialno 

operativno tehniko ali druga naročila storitev zaupne narave, določene s predpisi 
Vlade Republike Slovenije. 
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(2) V primeru oddaje naročila po peti in šesti točki prvega odstavka tega člena mora 

naročnik v pogajanjih zagotoviti, da pogodbena cena ni višja od cene na tržišču. 

Oddaja naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi 
106. člen 

Naročnik sme oddati javno naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi v 
primeru, skladno z 20. členom tega zakona in v primeru, če je narava storitev, še zlasti 

intelektualnih storitev in storitev, ki sodijo v 6. kategorijo storitev iz priloge I A, takšna, 
da ni mogoče specificirati naročila s tako natančnostjo, da bi se lahko naročilo dodelilo 

z izbiro najugodnejše ponudbe po odprtem postopku ali omejenem postopku. 

Natečaj kot sestavni del druge storitve 
107. člen 

(1) Predmet naročila po tem zakonu so natečaji načrtov, ki so sestavni del postopka 
za dodelitev naročila za storitev, navedenih v : 

-2., 3. in 4. točki prvega odstavka 101. člena tega zakona, 
- seznamu storitev, priloga I A, razen storitev, ki se oddajajo po prvi alinei tega 

odstavka. 
(2) Glede objav naročil storitev po tem členu tega zakona se uporabljajo vrednosti, 

navedene v 103. členu tega zakona. 

Natečaj kot samostojna storitev 
108. člen 

(1) Predmet naročila po tem zakonu so tudi samostojni natečaji načrtov s podelitvijo 
nagrade in plačil udeležencem, v naslednjih primerih: 

-2., 3. in 4. točki prvega odstavka 101. člena tega zakona, 
- po seznamu storitev, priloga I A, razen storitev, ki se oddajajo po prvi alinei tega 

odstavka. 
(2) Glede objav naročil storitev po tem členu se uporabljajo vrednosti, navedene v 
103. členu tega zakona. 

Uporaba skupnih določb za posebne vrste storitev 
109. člen 

Naročila, katerih predmet so storitve, navedene v prilogi I A in I B, mora naročnik 
oddati skladno z določili, ki opredeljujejo način izbire postopka oddaje naročila, 
splošna pravila na tehničnem področju, določbe o oglaševanju, določila o priznavanju 

sposobnosti in pogoje za sodelovanje, naročilo storitev, če je vrednost storitve iz 
priloge I A večja od vrednosti storitve iz priloge I B. Če je vrednost storitve iz priloge IA 
nižja od vrednosti storitve iz priloge I B, mora oddati naročnik naročilo skladno s 

splošnimi pravili na tehničnem področju in 110. členom tega zakona. 

Obvestilo o dodelitvi storitve 

110. člen 
(1) Če naročnik dodeli storitev, mora obvestilo o dodelitvi poslati v objavo Uradnemu 
listu Republike Slovenije in Uradnemu glasilu Evropske skupnosti, če presega 

vrednosti, navedene v 103. členu tega zakona. 
(2) Ne glede na splošna določila o objavi, mora biti obvestilo o dodelitvi naročila za 
storitev objavljeno na naslednji način: 
1. v primeru objave naročila za storitve iz priloge I A, skladno z določili 33. do 38. 

člena tega zakona, 46. do 49. člena tega zakona in 67. do 76. člena tega 
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zakona^š tem, da mora biti obvestilo odposlano v objavo najkasneje 48 dni po 
sklenitvi pogodbe 

2. v primeru natečaja načrtov, skladno z določili 67. do 76. člena tega zakona, s 

tem, da mora biti obvestilo odposlano v objavo najkasneje 48 dni po zaključku 
natečaja 

(3) Minister, pristojen za finance, pripravi pravilnik o pripravi poročil za oddajo naročil 
po tretjem odstavku tega člena. 

3.4. Oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in 

transportnem področju 

Predmet naročila 
111. člen 

Javna naročila na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem 
področju obsegajo naslednje dejavnosti: 

1. oskrbovanje ali delovanje stalnih omrežij, ki so namenjene zagotavljanju javnih 
storitev v zvezi s proizvodnjo, transportom ali distribucijo 

- pitne vode, 
- elektrike, 

- plina in toplote 
ali dobava pitne vode, elektrike, plina ali toplote do takšnih omrežij. 

2. izraba geografskega območja za namen: 
- iskanja ali črpanja nafte in plina ter iskanja ali izkopavanja premoga ali drugih trdih 

goriv, 
- izgradnje, obratovanja in oskrbovanja letališča, morskega ali rečnega pristanišča ali 
drugih terminalnih objektov za prevoznike v zračnem, pomorskem ali rečnem 
transportu. 
3. delovanje omrežij, ki zagotavljajo javne storitve na področju železniškega 
transporta, avtomatiziranih sistemov, avtobusa in telegrafije. Pri transportnih storitvah 
se šteje, da omrežje obstaja, kadar se storitev zagotavlja v skladu s pogoji delovanja, 
kot so na primer oskrbovanje cest, razpoložljivost ali pogostost storitve in so ti pogoji 
določeni v posebnih predpisih, ki jih je sprejel pristojni organ. 
4. oskrbovanje ali delovanje javnih telekomunikacijskih omrežij ali zagotavljanje ene ali 

več javnih telekomunikacijskih storitev, razen za naročila, ki jih naročniki, ki opravljajo 

navedeno dejavnost, dodelijo za nakupe, ki so namenjeni izključno temu, da se 
usposobijo za zagotavljanje ene ali več telekomunikacijskih storitev in če lahko druge 
organizacije prosto ponujajo enake storitve na istem geografskem območju in pod 

bistveno enakimi pogoji. 

Oddaja naročila po koncesionarju 

112. člen 
(1) Pri podelitvi koncesije na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in 
transportnem področju se uporabljajo določila 97. člena tega zakona. 

(2)Če je država ali lokalna skupnost za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega člena 
podelila koncesijo ali druge posebne in izključne pravice, mora koncesionar pri nabavi 
blaga, storitev in gradenj ravnati kot naročnik po tem zakonu. 
(3) Šteje se, da naročnik uživa posebne in izključne pravice zlasti tam, kjer lahko za 

izgradnjo omrežij ali naprav, določenih v prejšnjem členu, izkoristi postopek 
razlastitve ali lahko postavi opremo za mrežo na javno pot, pod njo ali nad njo. 
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(4) Šteje se, da ima naročnik posebne in izključne pravice tudi v primeru iz 1. točke 

prejšnjega člena, ko kot koncesionar dobavlja pitno vodo, elektriko, plin ali toploto 
omrežju, ki jo upravlja drugi koncesionar. 

Zagotovitev enakih pogojev 

113. člen 
Zagotavljanje storitev javnega avtobusnega prevoza po tem zakonu ne šteje za 

dejavnost, ki je opredeljena v 3. točki 111. člena tega zakona, če lahko drugi izvajalci 
prosto opravljajo iste storitve na istem območju pod enakimi pogoji. 

Določitev izjem 
114. člen 

Dobava pitne vode, elektrike, plina in toplote omrežjem, ki zagotavljajo javno storitev, 
ki jo opravlja koncesionar, se ne šteje za dejavnost, opredeljeno v 111. členu tega 

zakona v naslednjih primerih: 
a) v primeru vode in elektrike: 

- če koncesionar črpa pitno vodo ali proizvaja elektriko, ker je njuna poraba potrebna 
za izvrševanje dejavnosti, ki niso opredeljene v 111. členu tega zakona, 

- če je dobava javnim omrežjem odvisna samo od lastne porabe koncesionarja in ne 
presega 30% celotne proizvodnje pitne vode ali električne energije koncesionarja 
glede na povprečje prejšnjih treh letih, vključno s tekočim letom; 
b) v primeru plina in toplote: 
- če je proizvodnja plina ali toplote s strani koncesionarja neizogibna posledica 
izvrševanja dejavnosti, ki ni navedena v 111. členu tega zakona, 

- če je dobava javnim omrežjem namenjena le gospodarski izrabi takšne proizvodnje 
in ne znaša več kot 20% prihodka organizacije glede na povprečje v prejšnjih letih, 

vključno s tekočim letom. 

Dodatna naročila 

115. člen 
Predmet naročila na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem 
področju so tudi naslednja naročila: 
1. ki so povezana s projekti vodnega inženirstva, irigacijo ali izsuševanjem zemljišč, če 
količina vode, namenjene za dobavo pitne vode, pomeni več kot 20% celotne količine 
vode, ki se jo zagotavlja s tem projektom ali irigacijo ali izsuševalnimi napravami, 

2. ki so v zvezi z ravnanjem z odpadnimi vodami ali njihovim čiščenjem. 

Dodelitev naročila pridruženemu ali mešanemu podjetju 

116. člen 
Če naročnik odda javno naročilo vodnem, energetskem, transportnem in 

telekomunikacijskem področju, pridruženemu ali mešanemu podjetju, skladno s 6. 
točko 117. člena tega zakona, mora dostaviti Evropski komisiji na njeno zahtevo 
naslednje podatke: 
1. ime podjetja, 

2. vrsto in vrednost naročila storitve, 
3. dokaze, za katere Komisija meni, da so potrebni, da je razmerje med podjetjem, ki 
mu je bilo naročilo dodeljeno, in naročnikom v skladu z zahtevami, opredeljenimi v tem 
zakonu. 
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Naročila, za katera se ta zakon ne uporablja 

117. člen 
Poleg naročil, ki niso predmet tega zakona po 2. členu tega zakona, se ta zakon na 
področju javnih naročil na vodnem, energetskem, transportnem in 

telekomunikacijskem področju ne uporablja za naslednja naročila: 
1. ki jih naročnik, pristojen za oskrbovanje ali delovanje javnih telekomunikacijskih 

omrežij ali zagotavljanje javnih telekomunikacijskih storitev dodeli za nakup, 
namenjen izključno temu, da se usposobi za zagotavljanje ene ali več 
telekomunikacijskih storitev in kadar lahko druga organizacija prosto ponuja 
enake storitve na istem geografskem območju in po bistveno enakih pogojih, 

2. ki jih naročnik dodeli za nakup vode, 
3. ki jih naročnik dodeli za dobave elektrike ali goriva za proizvodnjo energije, 
4. javni natečaj za načrte, ki jih naročnik dodeli ali organizira v drug namene, kot je 

opredeljen v 111. členu tega zakona, 
5. za opravljanje dejavnosti iz 111. člena tega zakona v drugi državi, ki ni članica 

Evropske skupnosti, pod pogojem, da ne vključuje fizične uporabe omrežja ali 
geografskega območja v državah Evropske skupnosti, 

6. storitve, ki jo naročnik dodeli mešanemu podjetju, ki ga je ustanovilo več 

naročnikov zaradi izvrševanja določene dejavnosti na področju: 
a) oskrbovanja ali delovanja stalnih omrežij, ki so namenjene zagotavljanju 

javnih storitev v zvezi s proizvodnjo, prenosom ali razdelitvijo pitne vode, 
elektrike, plina in toplote ali dobave pitne vode, elektrike, plina ali toplote 
do takšnih omrežij, 

b) izrabi geografskega območja za oskrbovanje letališč, morskih pristanišč 

ali drugih terminalov za prevoze v zračnem ali pomorskem prevozu, 
c) delovanja omrežij, ki zagotavljajo javne storitve na področju železniškega 

prevoza, avtomatiziranih sistemov, avtobusa in telegrafije. Šteje se, da 
prevozna omrežje obstaja, če se storitev zagotavlja v skladu s pogoji 
delovanja, kot so oskrbovanje cest, razpoložljivost ali pogostost storitve in 

jih je predpisal orga.n, pristojen za promet, 
č) oskrbovanja ali delovanja javnih telekomunikacijskih omrežij ali 

zagotavljanju telekomunikacijskih storitev. 
7. storitve, ki jo naročnik dodeli pridruženemu podjetju. Pri dodelitvi je treba 

upoštevati pogoj, da je pridruženo podjetje ali mešana družba dosegla najmanj 
80% povprečnega prihodka od storitev v Republiki Sloveniji v zadnjih treh letih 
pri izvajanju navedenih storitev za družbe, katerim je pridružena. 

Oddaja naročila brez predhodne objave 

118. člen 
Naročnik lahko odda naročilo brez predhodne objave javnega razpisa v naslednjih 
primerih: 
1. če na postopek s predhodnim javnim pozivom za predložitev ponudb ne dobi 

ponudb ali primernih ponudb pod pogojem, da se prvotni pogoji naročila bistveno 
ne spremenijo, 

2. če je cilj naročila samo raziskava, poskus, študija ali razvoj in ne zagotavljanje 
dobička ali nadomestilo stroškov raziskave in razvoja, in če oddaja takega 
naročila ne določa ali omejuje nadaljnje oddaje naročil, kjer je treba zagotoviti 
konkurenco med ponudniki. 

3 če lahko zaradi objektivnih razlogov ali iz razlogov, ki so povezani z varovanjem 

izključnih pravic, naročilo izpolni le določen dobavitelj, izvajalec del ali storitev, 
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4. kadar je nujno potrebno in zaradi izredne nujnosti, ki je posledica dogodkov, ki 

jih naročnik ni mogel predvideti, ni mogoče spoštovati rokov, ki so predpisani za 
odprte in omejene postopke izbire izvajalca, 

5 ko gre za naročilo blaga pri dodatnih nabavah prvotnega dobavitelja, ki so 

namenjena za delno nadomestilo izdelkov, materiala ali inštalacij ali kot 
povečanje obsega obstoječih izdelkov, materiala ali inštalacij in bi zamenjava 
dobavitelja ali izvajalca storitev prisilila naročnika, da nabavi material, ki ima 

drugačne tehnične lastnosti, to pa bi povzročilo neskladnost ali nesorazmerne 
tehnične težave med obratovanjem in vzdrževanjem, 

6. za blago, ponujeno in kupljeno na blagovnih borzah, 
7. za dodatne gradnje ali storitve, ki niso vključerie v prvotno dodeljenem projektu 

ali v prvem javnem naročilu, ki pa so zaradi nepredvidenih okoliščin postale 
potrebne za izvedbo naročila, pod pogojem, da se naročilo odda izvajalcu 

gradenj ali storitev, ki izvaja prvotno naročilo: 
a) ko takšnih dodatnih gradenj ali storitev ni mogoče tehnično ali ekonomsko 

ločiti od glavnega naročila, ne da bi to povzročilo velike neprijetnosti za 
naročnika ali 

b) ko so gradnje ali storitve nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe, čeprav 
bi jih lahko naročnik oddal ločeno od izvedbe prvotnega naročila, 
pri tem pa celotna ocenjena vrednost ne sme presegati 25% zneska 
glavnega naročila, 

8. če gre za nove storitve ali gradnje, ki so ponovitev podobnih storitev ali gradenj 
in jih izvaja isti izvajalec, ki mu je oddal naročnik prejšnje naročilo, vendar pod 

pogojem, da take storitve ali gradnje ustrezajo osnovnemu projektu, za katerega 
je bilo oddano prvo naročilo po javnem razpisu. Naročnik mora že v prvi objavi 

razpisa navesti navedeno možnost. Naročnik lahko odda'naročilo po tej točki le, 
če še niso pretekla tri leta od sklenitve prve pogodbe. 

9. za nabave, ko se nabavlja blago zaradi ugodne priložnosti, ki traja zelo kratek 
čas in je cena bistveno nižja od tržne cene, 

10. za nakupe blaga pod posebno ugodnimi pogoji od dobavitelja, ki gre v dokončno 
likvidacijo ali od stečajnega upravitelja, če se s tem strinjajo ostali upniki, skladno 

s predpisi o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, 
11. če je naročilo storitve del nadaljnjega natečaja načrtov, ki je izveden skladno s 

tem zakonom in mora biti oddan enemu ali več dobitnikom tega natečaja. 
Naročnik mora v tem primeru povabiti vse sodelujoče na pogajanja. 

Izjeme, ki jih določajo drugi predpisi 

119. člen 
(1) Določila tega poglavja ne veljajo za naročila, ki so dodeljena tretjim osebam za 
preprodajo in najem, če naročnik nima izključne ali posebne pravice za preprodajo ali 
najem predmeta takšnih naročil in ga lahko druge gospodarske družbe prosto 
prodajajo ali najamejo pod enakimi pogoji. 
(2) Naročnik mora opozoriti Vlado Republike Slovenije, le- ta pa Evropsko komisijo na 

njeno zahtevo na vse kategorije proizvodov ali dejavnosti, za katere meni, da so 
izključene na podlagi prvega odstavka tega člena. 

Določitev spodnje vrednosti naročila 

120. člen 
Naročnik mora objaviti javno naročilo za blago, gradnje in storitve na vodnem, 
energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju v Uradnem glasilu • 
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, /v* * 
Evropske skupnosti, če je spodnja ocenjena vrednost naročila, brez davka na dodano 
vrednost, naslednja: 
1. če naročnik opravlja dejavnost na področju telekomunikacij 
a) 600.000 EURO za naročanje blaga ali storitev, 
b) 5.000.000 EURO za naročilo gradnje; 
2. če naročnik opravlja dejavnost na področju črpanja, prenosa ali distribucije pitne 
vode, električne energije, oskrbe letališč, mestnega avtobusa, trolejbusa, tramvaja, 
podzemne železnice, oskrbe morskih ali drugih terminalov: 

a) 400.000 posebnih pravic črpanja za naročanje blaga ali storitev, navedenih v 
seznamu I A, razen storitev, ki so navedene v 3. in 4. točki prvega odstavka 101. 

člena tega zakona, 
b) 400 000 EURO za naročilo storitve, ki ni opredeljena v 2.a točki prvega odstavka 

tega člena, 
c) 5.000.000 posebnih pravic črpanja za naročilo gradenj. 
3. če naročnik opravlja dejavnost prenosa in distribucije plina ali toplote, ki se ukvarja 
s pridobivanjem in predelavo nafte, plina ali trdih goriv in železniških storitev: 
a) 400 000 EURO za naročilo blaga ali storitve, 
b) 5.000.000 EURO za naročilo gradnje. 

Določitev spodnje vrednosti za javni natečaj 
121. člen 

Naročnik mora objaviti javno naročilo za dodelitev natečajev po tem členu, ki so 
organizirani kot del postopka, ki vodi k oddaji naročila za storitev na vodnem, 

energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju v Uradnem glasilu 
Evropske skupnosti, če je spodnja ocenjena vrednost naročila, brez davka na dodano 
vrednost, naslednja: 
1. 600.000 EURO, če je naročnik opravlja dejavnost na področju telekomunikacij, 

2. če naročnik opravlja dejavnost na področju črpanja, prenosa ali distribucije pitne 
vode, električne energije, oskrbe letališč, prevozov mestnega avtobusa, trolejbusa, 

tramvaja ali podzemne železnice, oskrbe morskih ali drugih terminalov: 
a. 400.000 posebnih pravic črpanja za naročanje blaga ali storitev,, 

navedenih v seznamu I A, razen storitev, ki so navedene v 3. in 4. točki 
prvega odstavka 101. člena tega zakona, 

b. 400 000 EURO za naročilo storitve, ki ni opredeljena v 2.a točki prvega 
odstavka tega člena, 

3. 400.000 EURO za naročilo blaga ali storitve, če naročnik opravlja 
dejavnost prenosa in distribucije plina ali toplote, ki se ukvarja s 

pridobivanjem in predelavo nafte, plina ali trdih goriv in železniških 
storitev. 

Prepoved omejitve sodelovanja 

122. člen 
(1) Pravice do sodelovanja k natečaju načrtov ne me biti omejena na ozemlje ali del 

ozemlja države, ali na dejstvo, da je udeleženec natečaja pravna ali fizična oseba. 
(2) Če so natečaji načrtov omejeni le na ožje število sodelujočih, mora naročnik 

določiti jasna in nediskriminacijska merila izbire. Število sodelujočih mora število 
povabljenih kandidatov zadostovati za zagotovitev dejanske konkurence, najmanj pet 
in največ dvajset. 
(3) Žirija, ki ocenjuje prispele predloge, mora biti sestavljena izključno iz fizičnih oseb, 

ki so neodvisne od sodelujočih na natečaju. Če je podana posebna zahteva, da 
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udeleženci natečaja izpolnjujejo določeno strokovno kvalifikacijo, iflora najmanj 
polovica članov žirije imeti isto ali enakovredno strokovno kvalifikacijo. 
(4) Žirija mora biti pri svojih odločitvah in mnenjih avtonomna. Odločitve mora sprejeti 
na podlagi anonimno predloženih projektov in le na podlagi meril, ki so bila navedena 
objavi natečaja in v razpisni dokumentaciji. 

Predhodni razpis 

123. člen 
Naročnik mora v primeru naročil na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju, skladno s 70. členom tega zakona, vsaj enkrat letno s 
predhodnim razpisom objaviti: , 
1. v primeru naročil za gradnje: bistvene značilnosti gradenj, ki jih naročnik 

namerava oddati in je ocenjena vrednost naslednja: 
a) 5.000.000 EURO, če naročnik opravlja dejavnost na področju 

telekomunikacij, 
b) 400 000 EURO za naročilo storitve, ki ni opredeljena v 2.a točki prvega 

odstavka 121. člena tega zakona, če naročnik opravlja dejavnost na 
področju črpanja, prenosa ali distribucije pitne vode, električne energije, 
oskrbe letališč, mestnega avtobusa, trolejbusa, tramvaja ali podzemne 

železnice, oskrbe morskih ali drugih terminalov, 
c) 5.000.000 EURO, če naročnik opravlja dejavnost prenosa in distribucije 

plina ali toplote, ki se ukvarja s pridobivanjem in predelavo nafte ali plina 
in železniških storitev. 

2. v primeru naročil za storitve: ocenjeno celotno vrednost naročila za 
storitve v vsaki kategoriji storitev iz priloge I A, ki jih naročnik namerava 

oddati v naslednjih dvanajstih mesecih in je takšna ocenjena skupna 
vrednost najmanj 750.000 EURO. 

t 

Ažuriranje meril in pogojev 

124. člen 
Ko naročnik sprejme odločitev, da bo opravil izbiro po kvalifikacijskem postopku ali če 

ažurira merila in pogoje, mora postaviti take pogoje, ki ne diskriminirajo določenih 
dobaviteljev ali izvajalcev ali zahtevati preizkusov in dokazov, ki se ujemajo z 

objektivnimi dejstvi in dokazi, ki so že na voljo. 

Zavrnitev vloge za kvalifikacijo 
125. člen 

(1) Naročnik mora prosilca, katerega vlogo je zavrnil, obvestiti o svoji odločitvi in o 
razlogih za zavrnitev. Razlogi za zavrnitev lahko temeljijo izključno na merilih za 

kvalifikacijo. 
(2) Pisno poročilo o kvalificiranih dobaviteljih in izvajalcih mora naročnik hraniti. Lahko 

ga razdeli v kategorije, skladno z vrsto naročila, za katerega kvalifikacija velja. 

t 
Izključitev ponudnika s seznama kvalificiranih ponudnikov 

126. člen 

Naročnik lahko zaključi ponudnika iz seznama kvalifikciranih ponudnikov le iz 
razlogov, ki temeljijo na vnaprej postavljenih merilih. O tem, da je kvalificirani ponudnik 

izključen iz seznama, mora naročnik predhodno pisno obvestiti dobavitelje in izvajalce, 
poleg tega mora navesti tudi razloge, ki opravičujejo izključitev ponudnika iz seznama 
kvalificiranih ponudnikov. 
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Potrdila o skladnosti 
127. člen 

(1) Naročnik sme zahtevati od kandidatov, da predložijo certifikate, ki jih izdajajo 
neodvisni organi, pristojni za potrjevanje ustreznosti dobavitelja in izvajalca z 

določenimi standardi zagotavljanja kakovosti.Atesti se morajo nanašati na sisteme za 
zagotavljanje kakovosti, ki temeljijo na ustrezni EN 29 000 seriji evropskih standardov, 
ki jih morajo potrditi organi, ki so v skladu s EN 45 000 serijo evropskih standardov. 
(2) Naročnik mora priznati enakovredne certifikate organov, ustanovljenih v drugih 
državah, če tako določa mednarodpa pogodba, ki jo je sklenila Republika Slovenija. 
Naročnik mora sprejeti tudi druge dokaze o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje 

kakovosti od ponudnikov storitev, ki nimajo dostopa do tovrstnih atestov ali nimajo 
možnosti, da bi jih pridobili v ustreznem času. 

Oddaja skupne ponudbe 

128. člen 
(1) Dobavitelji in izvajalci lahko oddajo skupno ponudbo ali se pogajajo kot skupina. 

Naročnik ne sme zahtevati preoblikovanja take skupine v specifično pravno obliko 
v času predložitve ponudbe ali v času pogajanj. Naročnik pa lahko od take skupine 
zahteva, da se preoblikuje, ko ji je dodeljeno naročilo, če je tako preoblikovanje 
potrebno za pravilno izvajanje naročila. 

(2) Če naročnik v objavi zahteva, da je lahko ponudnik ali kandidat samo fizična ali 
samo pravna oseba, ne more zavrniti ponudnika ali kandidata, ki opravlja svojo 
dejavnost skladno s predpisi države, v kateri ima sedež in sme na podlagi predpisov 
svoje države opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila. 
(3) Naročnik sme zahtevati od pravnih oseb, da v ponudbi ali v prošnji za sodelovanje 
navedejo imena in ustrezne strokovne kvalifikacije oseb, ki bodo odgovorne za 
izvedbo naročila. 

Uporaba drugih meril in pogojev 

129. člen 
(1) Ne glede na določila 50., 51. In 52. člena tega zakona lahko naročnik uporabi 

druga merila za ocenjevanje ponudb, če so ta merila določena v drugih veljavnih 

predpisih, in ki dajejo določeno prednost ponudnikom ali kandidatom, če tak način 
oddaje naročila ni v nasprotju s sklenjenimi mednarodnimi sporazumi Republike 
Slovenije. Uporaba drugih meril mora biti objavljena v objavi razpisa in v razpisni 
dokumentaciji. 

(2) Če je namen oddaje naročila za blago ali za gradnje odpraviti regionalne razlike ali 
odpiranje novih delovnih mest na manj razvitih območjih, tak način oddaje naročila 

določenim ponudnikom ne sme biti v nasprotju s sklenjenimi mednarodnimi 
sporazumi Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije sme določiti strateške 
interese z;a določanje drugih meril in pogojev. 

# 
Upoštevanje vzajemnosti 

130. člen 
(1) Če ponudniki ponudijo izdelke, ki izvirajo iz držav, s katerimi Republika Slovenija 
nima sklenjenega sporazuma, ki bi zagotavljal njenim ponudnikom enakopraven 
nastop na trgu države, iz katere izvira blago, se lahko taka ponudba zavrne, če delež 
izdelkov, ki izvirajo iz teh držav, presega 50% skupne vrednosti izdelkov iz ponudbe. 
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(2) Poreklo blaga se ugotavlja skladno z veljavnimi predpisi. Pri tem velja, da se 

programska oprema, ki se uporablja v opremi telekomunikacijskega omrežja, šteje kot 
izdelek. 

(3) Naročnik mora posebej skrbno preveriti seznam držav, iz katerih izvirajoče blago 
lahko zavrne na podlagi prvega odstavka tega člena. 

(4) Proizvajalci s sedežem v Republiki Sloveniji morajo nemudoma obvestiti 
ministrstvo, pristojno za finance in ministrstvo, pristojno za mednarodno gospodarsko 

sodelovanje, če so naročniki iz drugih držav uporabili pri dodelitvi javnega naročila: 
1. onemogočili dejanski dostop na tržišče na način, kot ga Republika Slovenija 

omogoča ponudnikom iz te države, 
2. obravnava slovenskega ponudnika drugače kot domače ponudnike ali jim ne daje 
enakih možnosti konkuriranja kot domačim ponudnikom, 
3. ponudnike iz drugih držav obravnava ugodneje kot ponudnike iz Republike 
Slovenije. 
(5) Ministrstvi iz prejšnjega odstavka o prejetem obvestilu pripravita obvestilo za 
Vlado, ki mora po diplomatski poti poskusiti odpraviti tako stanje. 

Omejitev naročil za storitve 

131. člen 
(1) Na predlog ministrstva, pristojnega za mednarodno gospodarsko sodelovanje, 
lahko Vlada odloči, da se začasno ustavi ali omeji dodeljevanje naročil storitev: 
1. ponudnikom, ki imajo sedež v državi, s katero Republika Slovenija nima sklenjena 

sporazuma o enakopravnem obravnavanju domačih in tujih ponudnikov, 
2. ponudnikom, ki so pridruženi ponudnikom, navedenih v prejšnji alinei in imajo sedež 
v državi, s katero ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o enakopravnem 
obravnavanju domačih in tujih ponudnikov, vendar pa tak ponudnik nima nobene 
neposredne in dejanske povezave z gospodarstvom Republike Slovenije, 
3. ponudnikom, ki predložijo ponudbe, katerih predmet so storitve iz države, s katero 
Republika Slovenija nima sporazuma o enakopravnem obravnavanju domačih in tujih 

ponudnikov. 
(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka sme trajati le za določen čas, ki mora biti 
opredeljen. 
(3) Vlada Republike Slovenije mora svojo odločitev nemudoma sporočiti Komisiji ES. 

Prednostna dodelitev naročila 

132. člen 
(1) Če je na podlagi uporabljenih meril iz 50., 51 in 52. člena tega zakona 
enakovrednih več ponudb, mora naročnik dati prednost ponudbam, ki jih ni mogoče 
zavrniti na podlagi 130. člena tega zakona. Cene v teh ponudbah je treba obravnavati 

kot enakovredne, če razlika v ceni ne presega 3%. 
(2) Ponudba ne more imeti prednosti, navedene v prejšnjem odstavku, če bi moral 
naročnik z njenim sprejemom nabaviti material, ki bi se po tehničnih lastnostih 

razlikoval od obstoječega, kar bi povzročilo neskladnost ali tehnične težave pri 
delovanju in vzdrževanju ali bi povzročilo naročniku nesorazmerne dodatne stroške. 

Arhiviranje dokumentacije 

133. člen 
(1) Naročniki morajo pri oddaji naročil na vodnem, energetskem transportnem in 
telekomunikacijskem področju zagotoviti in hraniti dokumentacijo, ki se nanaša na: 
1. kvalifikacijo in izbiro ponudnika ter dodelitev naročila, 
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2. razloge, zaradi katerih naročnik ni uporabil evropskih standardnih tehničnih 
specifikacij, 

3. uporabo postopka brez predhodne objave, določenega v 118. členu tega zakona, 
4. če ni uporabil določil tega zakona, ki se nanašajo na oddajo naročil storitev, 
uporabo tehničnih specifikacij in standardov in izbiro postopka oddaje. 
(2) Navedeno dokumentacijo mora naročnik hraniti najmanj štiri leta od dneva 
sklenitve pogodbe. Podatke mora sporočiti pristojnim organom na njihovo zahtevo. 
(3) Naročniki, ki opravljajo dejavnost na področju črpanja, prenosa in razdelitve pitne 
vode, električne energije, avtobusnih in drugih mestnih cestnih in železniških 
prevozov, letaliških in luških dejavnosti ter terminalov, morajo obvestiti o zahtevanih 

podatkih ponudnike. Obvestila so ustna, pisna pa le na posebno zahtevo. 
(4) Naročniki, navedeni v prejšnjem odstavku, morajo primerno obvestiti takoj 
naslednji dan, ko prejmejo pisno zahtevo od izločenega kandidata o razlogih, zaradi 
katerih je bil zavrnjena njegova ponudba in o prednostih, ki jih je imela ponudba, ki je 
bila sprejeta kot tudi o imenu ponudnika, ki je naročilo prejel. 

3.5:. Oddaja naročila male vrednosti 

Določitev vrednosti za naročilo male vrednosti 
134. člen 

(1) Postopek oddaje naročila male vrednosti je postopek, katerega ocenjena vrednost 

je nižja od vrednosti, določene v predpisu o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije. 

(2) Vlada Republike Slovenije mora vsaki dve leti ob pripravi predloga predpisa o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije določiti vrednost, ko mora naročnik 

opraviti postopek po tem zakonu. 

Priprava notranjega predpisa 
135. člen 

(1) Naročnik mora za oddajo naročila male vrednosti s svojim notranjim predpisom 
urediti postopek oddaje, upoštevajoč določbe tega zakona. 

(2) V svojem notranjem predpisu mora naročnik zlasti določiti: 
1. način izvedbe naročila glede na ocenjeno vrednost, tehnično in tehnološko 

zahtevnost ter finančne posledice naročila, 
2. opredeliti način priprave razpisne dokumentacije, 

3. določitev pristojnih oseb za zbiranje ponudb po telefonu, telefaksu in podobno in 
zlasti način preverjanje ponujene cene, 

4. način dokumentiranja ponudb in hranjenje dokumentacije, 
5. način izvedbe sklenjene pogodbe in nadzora nad izvedbo pogodb, sklenjenih na 

podlagi določb tega poglavja, zlasti v garancijski dobi, 
6. način uporabe naročilnic in drugih vnaprej pripravljenih tipskih dokumentov v teh 

postopkih, pri čemer mora naročnik predpisati višino zneska, ko se lahko vnaprej 
pripravljeni dokument uporabi za vsako oddano naročilo. 

(3) Naročnik mora posebej določiti način dokazovanja izpolnjevanja minimalnih 
pogojev za ponudnike, skladno z določili tega zakona in način dokazovanja za 

izpolnjevanje teh pogojev. 

Vodenje evidence o sklenjenih pogodbah 

136. člen 
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Naročnik mora posebej voditi evidenco o sklenjenih pogodbah v postopkih male 
vrednosti glede na to, ali gre za oddajo naročila za blago, gradnje ali Storitve ali za 
oddajo naročila na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem 
področju. 

4. STATISTIKA 
4. 1. Vodenje statistike o javnih naročilih 

Rok za sporočanje podatkov 

137. člen 
(1) Naročniki morajo zbirati in voditi določene podatke o oddanih javnih naročilih 

skladno s tem zakonom, pri čemer se morajo podatki voditi ločeno za oddajo 
naročil za blago, gradnje in za oddajo naročil na vodenem, energetskem, 

transportnem in telekomunikacijskem področju. 
(2) Naročnik mora predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance, najkasneje do 30. 

aprila poročilo o pogodbah, sklenjenih v prejšnjem letu. 
(3) Ministrstvo, pristojno za finance, pripravi skupno poročilo in ga najkasneje do 30. 

julija predloži Vladi Republike Slovenije. 

Vrste podatkov 

138. člen 

Poročilo o oddanih javnih naročilih mora obsegati naslednje podatke: 
(1)Če je naročnik neposredni proračunski uporabnik: 
1. ocenjeno celotno vrednost sklenjenih pogodb, 

2. število in vrednost sklenjenih pogodb in navedbo vrste postopka, po katerem je 
bilo naročilo oddano, vrsto blaga, gradnje ali storitve, naziv pogodbene stranke in 

sedež pogodbene stranke. Če je bilo naročilo oddano po postopku s pogajanji, je 
treba navesti podlago iz 20. člena tega zakona, število in vrednost pogodb, ki so jih 

sklenili pogodbeniki s sedežem v Republiki Sloveniji ali iz drugih držav, 
(2) Če so naročniki drugi, se navedejo le podatki iz druge alinee prejšnjega odstavka. 

(3) Naročnik mora sporočiti podatke posebej za sklenjene pogodbe nad vrednostjo iz 
134. člena tega zakona in vrednostmi, po katerih je treba razpis objaviti v Uradnem 

glasilu Evropske skupnosti. 
(4) Pri oddaji naročila po 2. in 4. točki prvega odstavka 101. člena tega zakona ni 

treba voditi statistike, če vrednost naročila ne presega 200.000 EURO. 
(5) Minister, pristojen za finance, lahko določi, da se sporočajo tudi drugi podatki. 

Minister, pristojen za finance, pripravi enotne obrazce za sporočanje podatkov. 

5. URAD ZA JAVNA NAROČILA 

Ustanovitev urada 
139. člen 

(1) Urad za javna naročila je samostojna strokovna služba Vlade Republike Slovenije. 
(2) Ustanovi se z namenom opravljanja analitičnih, svetovalnih, razvojnih in drugih 

nalog na področju javnega naročanja. 
(3) Urad skrbi za tak razvoj sistema javnega naročanja, ki zagotavlja gospodarnost, 
učinkovitost in preglednost porabe javnih sredstev za javna naročila ter vzpodbuja 
konkurenčnost in enakopravno obravnavo vseh ponudnikov v postopkih javnega 

naročanja. 

30. junij 1999 123 poročevalec, št. 49 



(4) Z namefipfp oblikovanja sredstev za zavarovanje tveganj iz naslova javnih naročil 

se lahko oblikuje proračunski varnostni sklad. 

6. KAZENSKE DOLOČBE 

140. člen 
Nične so pogodbe: 
- ki so sklenjene v nasprotju s postopki oddaje in ravnanji, ki so predpisani v tem 

zakonu, s katerimi je naročnik razdelil vrednost naročila na manjše dele, da bi se 
izognil oddaji naročila po tem zakonu, 

- če so sklenjene zaradi pobota terjatev in obveznosti brez izvedenega postopka za 
oddajo javnega razpisa, 

- če odda naročilo po drugih pogojih, ki jih določa ta zakon ali sklepa pogodbe s 

ponudnikom, ki ni izbran kot najugodnejši,- če naročnik odda izvedbo naročila ali 
pooblasti za izvedbo naročila tretjo osebo ali osebo, ki ni naročnik po tem zakonu, 
da bi se na ta način izognil uporabi tega zakona, 

- če so sklenjene spremembe in dopolnitve k osnovni pogodbi v nasprotju s 4. točko 

88. člena tega zakona, 4. in 5. točko 93. člena tega zakona, 4. in 5. točko 105. 
člena tega zakona ter 5., 7. in 8. točko 118. člena tega zakona. 

141. člen 
Za hujšo kršitev delovnih obveznosti štejejo nezakonita dejanja in opustitve 

odgovornih oseb pri naročniku ali Uradu za javna naročila, katerih posledica je 
ustavitev postopka oddaje javnega naročila. 

' t 142. člen 
(1) Z denarno kaznijo 1.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek naročnik, naveden v 

b), c), č) in d) 1. točke 3. člena tega zakona ali koncesionar: 
1. če odda naročilo brez javnega razpisa, razen v primerih, ko zakon to dopušča, ali 

ga odda po postopku, ki ga zakon ne določa, 
2. če začne postopek oddaje preden so izpolnjeni za to predvideni pogoji, 

3. če predmet pogodbe, razpisne pogoje, tehnične specifikacije ali druge elemente 
razpisa 
prilagodi konkretnemu ponudniku, ali odda naročilo ponudniku, ki je sodeloval pri 
pripravi razpisne dokumentacije ali njenega dela, 

4. če odda naročilo domačemu ponudniku kljub sklenjenemu mednarodnemu 

sporazumu o enakopravni obravnavi domačih in tujih ponudnikov, 
5. če objavi določene podatke o vsebini razpisa pred njegovo objavo, 
6. če ne varuje podatkov, navedenih v ponudbeni dokumentaciji, skladno s stopnjo 
zaupnosti, 
7. če ne vodi in hrani dokumentacije o javnem naročilu, 

8. če ne posreduje razpisne dokumentacije vsem, ki so jo zahtevali, skladno z 
objavo, 
9. če ne upošteva rokov za objavo in predložitev ponudb, 

10. če ne objavi naročila ali izida oddaje naročila v Uradnem glasilu Evropske 

skupnosti,ali objavi naročilo v drugih sredstvih obveščanja pred objavo v 
Uradnem glasilu Evropske skupnosti, ko naročilo presega zneske, ki zahtevajo 
tako objavo, ali ne objavi najmanj tistih podatkov, ki jih mora objaviti skladno s 

predpisi, 
11. če pri sestavi razpisne dokumentacije ne upošteva veljavnih tehničnih normativov, 
standardov in drugih tehničnih predpisov, 
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12. če določi pogoje za sodelovanje in merila v nasprotju z tem zakonom ali spremeni 

pogoje in merila po objavi razpisa, ne da bi o tem obvestil ponudnike, 
13. če ne izvrši sklepa državne revizije za javna naročila. 

(2) Z denarno kaznijo 300.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba naročnika iz 
prejšnjega odstavka in odgovorna oseba naročnika iz 1 a točke 3. člena tega zakona, 
če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Prehodne določbe 

143. člen 
(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati zakon o javnih naročilih (Uradni list 

RS, št. 24/97) in predpisi, izdani na njegovi podlagi. 
(2) Do izdaje podzakonskih aktov se uporabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem 

zakonom: 
- odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije (Uradni list RS št. 

33/97, 63/97) 
- navodilo o vsebini in objav za javna naročila v Uradnem listu Republike Slovenije 

(Uradni list RS, št. 60/98), 
- navodilo o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje 

svojih obveznosti v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 73/97). 
(3) Določila zakona, ki obvezujejo naročnika, Republiko Slovenijo ali njene organe, da 

sporočajo določene podatke pristojnim organom Evropske skupnosti in določila, ki se 
nanašajo na obveznost objavljanja v Uradnem glasilu Evropske skupnosti, se začnejo 

uporabljati z dnem, ko postane Republika Slovenija članica Evropske skupnosti. 
(4) Določila poglavja 2. 5. Splošna pravila na tehničnem področju javnega naročanja 

se uporabljajo postopoma, skladno s sprejemanjem tehničnih specifikacij, tehničnih 
normativov, certifikatov in standardov v Republiki Sloveniji. 
(5) Naročnik mora sprejeti predpis iz 135. člena tega zakona najkasneje v dveh 
mesecih od dneva uveljavitve tega zakona. Dokler naročnik ne sprejme predpisa iz 
135. člena tega zakona, mora oddajati naročila malih vrednosti skladno z določili tega 
zakona, ne glede na ocenjeno vrednost. Ministrstva, lokalne skupnosti in drugi 

naročniki, ki pokrivajo druge manjše naročnike, lahko pripravijo za te naročnike enotni 
predpis za oddajo naročila male vrednosti. Proračunski inšpektor, nadzorni svet 

občine, nadzorni svet javnega podjetja, javnega sklada ali javnega zavoda lahko 
naloži naročniku, ki ga nadzoruje, da, ne glede na določbo 135. člena tega zakona, 

odda javno naročilo v skladu s tem zakonom, če oceni, da se z oddajanjem javnih 
naročil male vrednosti ne dosega gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi. 
(6) Vlada Republike Slovenije sprejme odlok o ustanovitvi Urada za javna naročila iz 
139. člena tega zakona najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

(6) Ministrstvo, pristojno za finance, izda podzakonske predpise po tem zakonu 
najkasneje do dneva uveljavitve tega zakona. 

Uveljavitev zakona 

144. člen 
Ta zakon začne veljati (šest mesecev po objavi v Uradnem listu RS). 
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Priloge k zakonu o javnih naročilih 

Priloga I a- storitve: 

Št. kategorije Predmet 

1. storitve vzdrževanja in popravila 
2. storitve kopenskega transporta (razen storitev železniškega 

transporta, ki sodi v 18. kategorijo), vključno s storitvami 
oklepnih avtomobilov, kurirske storitve, razen prevoza pošte, 

3. letalske prevozne storitve za potnike in tovor, razen prevoza 

pošte, 
4. kopenski in zračni prevoz pošte (razen storitev železniškega 

transporta, ki sodi v 18. kategorijo), 
5. telekomunikacijske storitve, razen storitev glasovne telefonije, 

radiotelefonije, paginga in satelitskih storitev, 
6. finančne storive 

(a) zavarovalniške storitve 
i (b) bančne in investicijske storitve, razen naročil za finančne 

storitve v zvezi z izdajo, prodajo, nakupom ali prenosom 
vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov in storitev 

Banke Slovenije, 
7. računalniške storitve in sorodne opreme 

8. storitve za raziskave in razvoj, razen naročil za storitve na 

področju raziskavin razvoja, od katerih za lastno uporabo pri 
vodenju svojih zadev nima izključnih koristi le naročnik, pod 
pogojem, da naročnik ponujeno storitev v celoti plača. 

9. računovodske, revizorske in knjigovodske storitve, 
10. storitve na področju raziskav, trga in javnega mnenja, storitve 

svetovanja pri vodenju, razen arbitražnih in poravnalnih storitev in sorodne 
storitve 

11. arhitekturne storitve; gradbene storitve in mešane gradbene 
storitve; storitve urbanega planiranja in krajinske arhitekturne 

storitve tehničnega testiranja in analiz 
12. oglaševalske storitve 
13. storitve čiščenja stavb in storitve upravljanja z nepremičninami 

14. založniške in tiskarske storitve na honorarni ali pogodbeni osnovi 

15. storitve odstranjevanja odplak in odpadkov, storitve sanitarnega 
urejanja in podobno 
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Priloga I b- storitve: o>J&:s 

Št. kategorije Predmet 

16. hotelske in restavracijske storitve 

17. storitve železniškega prevoza 
18. prevozne storitve po vodi 

19. podporne in pomožne prevozne storitve 
20. pravne storitve 
21. storitve na področju kadrovanja 
22. preiskovalne in varovalne storitve, razen storitev 

varovanja z oklepnimi avtomobili 
23. izobraževalne storitve in storitve poklicnega 

izobraževanja 

24. zdravstvene in socialne storitve 

25. storitve na področju rekreacije, kulture in športa 
26. druge storitve 

« 
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Priloga II- gradbena dela 

Razredi Skupine Podskupine in Opis 
točke 

50 STAVBE IN NIZKE GRADNJE 
500 Splošna dela na področju stavb in nizkih 

gradenj (brez posebnih specifikacij) in 
rušenje 

500.1 Splošna dela na področju stavb in nizkih 
gradenj (brez posebnih specifikacij) 

500.2 Rušenje 

501 Gradnja objektov in delov objektov 
501.1 Splošna gradbena dela 

501.2 Postavljanje ostešij in krovska dela 
501.3 Gradnja dimnikov, peči in kaminov 
501.4 Zaščita proti vodi in vlagi 
501.5 . Obnova in vzdrževanje zunanjih sten 

(ponovno zapolnjevanje stikov med 

opekami z malto, čiščenje itd.) 
501.6 Postavitev in odstranitev gradbenih odrov 

501.7 Druge specializirane dejavnosti povezane z 
i gradbenimi deli (vključno s tesarstvom) 

502 Nizke gradnje; gradnja cest, mostov. 
železnice itd. 

502.1 Splošna dela na področju nizkih gradenj 
502.2 Odstanjevanje zemlje (kopanje) 

502.3 Gradnja mostov, tunelov in jaškov; vrtanje 
502.4 Hidrogradnja in urejanje voda (reke, kanali, 

pristanišča, dotoki, ozki zalivi in jezovi) 
502.5 Gradnja cest, železniških prog, letališč in 

športnih objektov 
502.6 Specializirana gradbena dela povezana z 

vodo (z namakanjem, izsuševanjem zemlje, 
i , vodno oskrbo, odstranjevanjem odpadnih 

voda, kanalizacijo, itd.) 
502.7 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih 

strok 

503 Inštalacije pri gradnjah 
503.1 Splošna industrijska dela 
503.2 Plinske in vodovodne instalacije ter 

instalacije sanitarne opreme 
503.3 Inštalacije grelnih in prezračevalnih naprav 

(centralno ogrevanje, klimatske naprave, 
ventilacija) 

503.4 Izolacijska dela 
503.5 Električna napeljava 

503.6 Inštalacija anten, strelovodov, telefonov itd. 
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504 Zaključna gradbena dela 

504.1 Splošna zaključna gradbena delš 
504.2 Fasaderska in štukaturska dela 
504.3 Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva 

in/ali instalaciji (vključno s polaganjem 
parketa) 

504.4 Soboslikarska, in steklarska dela ter 
polaganje stenskih oblog 

504.5 Oblaganje tal in sten 
504.6 Druga zaključna in dopolnilna gradbena 

, dela (vgradnja kaminov itd.) 
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Obrazložitev: 

Republika Slovenija je v načrtu prilagajnaja svojih predpisov predvidela uskladitev 
zakona o javnih naročilih z direktivami do konca leta 1999. Poleg tega je uskladitev 
potrebna tudi zaradi obveznosti uskladitve področja javnih naročil, ki izhaja iz 

Sporazuma o vladnih nabavah Svetovne trgovinske organizacije, ki ga je leta 1995 z 
Zakonom o ratifikaciji Marakeškega sporazuma o ustanovitvi Svetovne trgovinske 

organizacije Republika Slovenija že podpisala (Uradni list RS- Mednarodne pogodbe, 
št. 10/95). 

Pri pripravi zakona je bilo treba upoštevati, da bo Republika Slovenija postajala 

sčasoma sestavni del notranjega trga, to je trga brez meja, v katerem je zagotovljen 
prost pretok blaga, oseb, storitev in kapitala. Omejitve prostega pretoka blaga in 

storitev, glede naročil le- teh, so prepovedane v vseh dokumentih Evropske unije (gl. 
npr. 30. in 59. člen Sporazuma EGS), razen, kadar niso izrecno dovoljene in zato 

taksativno naštete. Zakon o javnih naročilih se v veliki meri v tem delu navezuje na 
predpise o varstvu konkurence. Tako npr. zakon o varstvu konkurence (UL18/93) 

prepoveduje dejanja, ki omejujejo konkurenco na trgu ali nasprotujejo dobrim 
poslovnim običajem pri nastopanju na trgu ali pomenijo nedovoljeno špekulacijo. 17. 

člen istega zakona določa, da državni organi in organi lokalne skupnosti, podjetja in 
druge organizacije ter posamezniki, ki opravljajo javna pooblastila, ne smejo 

omejevati prostega nastopanja na trgu, razen izjemoma, skladno z 18., 19. in 20. 
členom istega zakona. 

Ureditev načina nabav blaga in storitev , kjer nastopa kot naročnik država, lokalna 

skupnost ali druge osebe javnega prava, je v pristojnosti vsake posamezne države, 
vendar pa je zaradi načela enakopravnosti ponudnikov, varstva konkurence in 

transparentnosti postopkov javnih naročil potrebna enotna ureditev tega področja. 
Prilagoditev novega zakona z direktivami je še posebej povezana s funkcionalnim 
definiranjem naročnikov, ki mora zajeti vse statusne oblike. Upoštevane pa so tudi vse 
pozitivne in negativne izkušnje, ki so izšle iz prakse po uveljavitvi sedanjega zakona o 

javnih naročilih, pa tudi izkušnje in praksa, ki se je začela razvoijati bolj intenzivo od 
leta 1992, ko je bila sprejeta prva odredba o postopku odaje javnih naročil. 

V predlogu zakona so upoštevana tudi priporočila in komentar švedske svetovalne 
družbe SIPU, ki je napravila oceno predloga skladno z direktivami EU in ocena DG 
XV. 

V novem zakonu so v celoti izpuščena določila, ki opredeljujejo postopek sprejemanja 

in odpiranja ponudb ter sestavo in vsebino zapisnika o odpiranju ponudb, ki so 
bremenijo sedanji zakon. Iz obstoječe prakse sedanjega izvajanja zakona o javnih 
naročilih v tem delu je bilo ugotovljeno, da je treba izvajanje samega postopka sproti 
prilagajati izkušnjam in praksi. Zato je primernejša ureditev izvajanja samega postopka 
odpiranja ponudb v podzakonskem predpisu. S podzakonskimi predpisi, ki določajo , 
postopek sprejemanja in odpiranja ponudb, se je tudi lažje prilagajati številnim 
predpisom Evropske skupnosti (in Svetovne trgovinske organizacije), ki urejajo 
postopek odpiranja ponudb z dekreti (decree). Primerjalno pravno je ugotovljeno, da je 

postopek odpiranja ponudb, določen v obstoječem zakonu o javnih naročilih, izredno 
strog in do skrajnosti formalen, tako, da se je v tem delu, pa čeprav gledano na celoto 

postopka, zanemraljivem, dogajalo skoraj največ napak. V drugih državah je postopek 
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odpiranja ponudb veliko bolj pragmatičen, enostavnejši in seveda tudi krajši. 

Iz predloga novega zakona je tudi izvzeto področje revizije postopkov javnih naročil, ki 
ga urejata dve direktivi EU 89/665 in 92/13. Način varstva ponudnikov bo urejen s 
posebnim zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja. 

Struktura novega zakona je skoraj v celoti povzeta iz direktiv Evropske unije, ki urejajo 
oddajo naročil za blago, gradnje in storitve ter direktivo, ki posebej določa naročanje 
blaga stortiev in gradenj na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in 
transportnem področju. Delno, kjer je bilo to možno, pa po vzorčnem zakonu, ki ga je 
pripravil Uncitral (posebna organizacija združenih narodov za unifikacijo trgovskega 
prava). S tem smo se izognili nevarnosti, v kateri so se znašle ostale države 

kandidatke za članstvo v EU, da vsebina novega zakona ne bi bila v celoti usklajena z 
direktivami. Uncitralov vzorčni zakon in direktive se namreč precej razlikujejo. Ker je 
že sedanji zakon o javnih naročilih usklajen kar v precejšnji meri z direktivami, le da je 
premalo natančen v določenih delih, tudi špo sprejemu novega zakona ne bo treba 
bistveno spreminjati obstoječe prakse naročanja. 

Predlog Zakona o javnih naročilih je v nomotehničnem pogledu razdeljen na sedem 
delov s posameznimi poglavji. 

Deli zakona so naslednji: 

1. del- splošne določbe, 
2. del- skupne določbe, 
3. del- posebne določbe za oddajo naročila za blago, gradnje in storitve in za 

oddajo naročila na vodnem, energetskem, transportnem in 

telekomunikacijskem področju, 
4. del-vodenje statistike javnih naročil, 

5. del-kazenske določbe, 
6. del- prehodne in končne določbe 

Poglavja v zakonu opredeljujejo določeno zaokroženo vsebino. 

Celotna struktura zakona je naslednja: 

1. del: Splošne določbe 

1.1. Področje delovanja zakona 
1.2. Izjeme pri oddaji javnih naročil, za katere se zakon ne uporablja 
1.3. Definicije pojmov 
1.4. Temeljna načela 
1.5. Varstvo podatkov, dokumentiranje in evidentiranje postopka 
1.6. Jezik 
1.7. Denarna enota 
1.8. Protikorupcijska določila 
1.9. Pogoji za začetek postopka 

1.10. Postopki naročanja 
2. del: Skupne določbe 
2.1. Začetek postopka 
2.2. Vsebina razpisne dokumentacije 
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2.3. Dostop do razpisne dokumentacije 
2.4. Določitev vrednosti naročila 

2.5. Splošna pravila na tehničnem področju javnega naročanja 
2.6. Pogoji za udelečbo 
2.7. Priznavanje sposobnosti 
2.8. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 
2.9. Roki v postopkih oddaje naročil 
2.10. Objava javnega naročila 

2.11. Odpiranje ponudb 
2.12. Dodelitev naročila 
3. del: Posebne določbe za oddajo naročila za blago, gradnje in storitve in za oddajo 

naročila za blago, gradnje in storitve na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju 

3.1. Naročanje blaga 
3.2. Naročanje gradenj 

3.3. Naročanje storitev 
3.4. Oddaja naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in 

transportnem področju 
3.5. Oddaja naročila male vrednosti 

4. del: Statistika 
4.1. Vodenje statistike o javnih naročilih 

5. del: Urad za javna naročila 
6. del: Kazenske določbe 

7. del: 
Prehodne in končne določbe 

Splošne (generalne) določbe (1.- 20. člen) opredeljujejo namen zakona, definicije 

posameznih, v zakonu najpogostejših pojmov, vrsto nabav glede na predmet javnega 
naročanja, izjeme, ki ne sodijo v okvir javnega naročanja, temeljna načela javnega 

naročanja in pogoje za pričetek postopka javnega naročila. V tem sklopu je tudi 
protikorupcijska klavzula, povzeta iz sedaj veljavnega zakona o javnih naročilih.Na 

podoben način kot direktive, novi zakon že na začetku (2. člen) natančno navaja tista 
področja, ki ne sodijo v javna naročila. Zakon glede tega natančo sledi opredelitvam iz 

direktiv, s tem, da so nekatere izjeme nabav, ki ne sodijo v zakon o javnih naročilih, 
navedne tudi v posebnem delu zakona, kjer so opredeljene posebnosti nabav blaga, 

storitev, gradenj in nabav v gospodarski infrastrukturi. Čeprav direktive EU dopuščajo 
možnost, da sme naročnik naročila zaupne narave oddati mimo predpisov o javnem 

naročanju, pa matično Ministrstvo za obrambo meni, da določilo o izključitiv uporabe 
zaklona o javnih naročilih ni potrebno. Navedena določila so zato vključena v psotopek 

s pogajanji brez predhodne objave. V predlogu sta povzeti tako le dve izjemi, ko ni 
predmet dodelitve naročilo za opravljanje nalog v Republiki Sloveniji ali drugi državi, 

skladno z mednarodnim sporazumom o stacioniranju enot. Zakon se ne uporablja, če 
se naročilo dodeli po posebnem postopku določene mednarodne organizacije: tako 

ima npr. Svetovna banka posebna svoja pravila o dodeljevanju naročil, ki jih njen 
komitent sprejme in jih uporablja za dodeljevanje naročil. Vrsto izjem navaja tudi 
direktiva 93/38, ker pa se te izjeme nanašajo izključno na dodelitev naročila na 
vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem sektorju, so te izjeme v 

zakonu navedene v posebnem poglavju, ki posebej opredeljuje to področje. Vrsta 
izjem je tudi na področju oddaje storitev. 
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Zakon v 3. členu natančneje opredeljuje pojme, uporabljene v zakonu. Posebej je 
treba poudariti, da se definicije uporabljajo le za potrebe javnega naročanja. Zakon o 
javnih naročilih ne more posegati na druga področja. Kjer je le mogoče, je predlagatelj 
zakona skušal slediti že ustaljeni zakonski terminologiji ali terminologiji, ki je 
predvidena v predlogih drugih zakonov(npr. definicija neposrednega uporabnika 
proračuna, ki je opredeljen v prdlogu zakona o proračunih, definicija povezane osebe, 
ki je povzeta iz 10. člena zakona o bankah, UL 7/99). Vendar pa je bilo treba številne 
pojme uvesti na novo, kot že rečeno, posebej za potrebe javnega naročanja. Zakon je 
posebej natančen pri opredelitvi naročnika. Povzeta je definicija iz direktiv in 

obstoječih slovenskih predpisov. Poleg "klasičnih" naročnikov, to je države kot take 
(neposredni proračunski uporabnik, definicija iz predloga zakona o proračunih) in 
lokalne skupnosti, je težavna definicija "osebe javnega prava", ki ni definirana niti v 
slovenskem pravu niti v drugih pravnih sistemih. Zato je uporabljena za potrebe tega 
zakona negativna definicija, po kateri ni naročnik tista oseba javnega prava, ki 
kumulativno ne izpolnjuje treh pogojev: 
1. da je bila ustanovljena s posebnim namenom zadovoljevanja potreb v splošnem 

interesu, ki ni proizvodne oziroma trgovske narave, 
2. da ima status pravne osebe, 
3. da jo v glavnem financira država ali lokalna skupnost ali drugo telo javnega 

prava; ali da izvaja država, lokalna skupnost ali drugo telo javnega prava 
nadzor tako, da imenuje več kot polovico predstavnikov v upravo ali nadzorni 

organ. 

V direktivi 93/38 je kot naročnik posebej opredeljena tudi "povezana oseba". Zaradi 
identične vsebine je povzeta definicija povezane osebe iz zakona o bankah, ki se 

naslanja na zakon o gospodarskih družbah. 
Skladno z direktivami sta posebej opredeljena pojma ponudnika in kandidata, kar je 

pomanjkljivost sedanjega zakona o javnih naročilih. Ponudnik je tisti, ki sodeluje v 
odprtem postopku, kandidat pa tisti, ki ga naročnik povabi k oddaji ponudbe v 

omejenem postopku ali v postopku s pogajanji. V izogib ponavljanju predlog zakona 
določa, da se določila, ki veljajo za ponudnika, uporabljajo tudi za kandidata, če sam 

zakon ne določa drugače. 
V splošnih določbah so zajeta tudi tista določila, ki se brez izjeme uporabljajo v vseh 

postopkih: temeljna načela, način varovanja podatkov, ki jih naročnik pridobi v 
ponudbah, uporaba jezika in valute. Pri tem ima seveda prednost domača valuta in 

slovenski jezik, vendar z nekaterimi omejitvami, ki so vezane na obveznost objavljanja 
v uradnem glasilu Evropske skupnosti. Protikorupcijska določila, ki sicer sodijo na 

področje kazenskega prava kot kaznivega dejanja dajanja in sprejemanja podkupnine 
in civilnega prava- posledice storitve kaznvega dejanja v zakonu o obligacijskih 

razmerjih (ničnost in razveljavitev), so v predlogu zakona o javnih naročilih povzeta iz 
sedanjega zakona o javnih naročilih. 

Pogoji za začetek postopka, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko naročnik sploh začne s 
postopkom oddaje naročila, so identični kot dosedanji: zagotovljena morajo biti 

ustrezna finančna sredstva, za posebna naročila (nad določeno vrednostjo ali javnimi 
naročili investicijskega značaja), pa morajo biti izpolnjeni še drugi pogoji. 

Za razliko od sedaj veljavnega zakona o javnih naročilih so predlagani le trije postopki 
oddaje: odprti (open) postopek, omejeni (restricted) postopek in postopek s pogajanji 

(negotiated). Predlagatelj zakona je pri tem sledil usmeritvi DG XV, da sedanji zakon 
predvideva enormno število postopkov in da so postopki, opredeljeni v sedaj 

veljavnem zakonu (postopek brez omejitev, postopek s predhodnim ugotavljanjem 

30. junij 1999 133 poročevalec, št. 49 



sposobnosti, dvostopenjski postopek, zbiranje ponudb, oddaja javnega naročila brez 
javnega razpisa in zbiranje predlogov) zato nepregledni. Tudi praksa je pokazala, da 
naročniki največ uporabljajo postopek brez omejitve (po predlogu zakona odprti 
postopek) in postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (po predlogu zakona 
omejeni postopek), ostale pa le v manjši meri. Tako je bil dvostopenjski postopek 
uporabljen le trikrat, pa še to nepravilno. Ostale "podvrste" teh postopkov, glede na 
obliko, so navedene v posebnih poglavjih, ker se uporabljajo le v specifičnih primerih 
(javni natečaj, kvalifikacijski postopek). Naročnik sme oddati naročilo po postopku s 

pogajanji tako, da predhodno objavi, da bo uporabil postopek s pogajanji ali brez 
predhodne objave, pri tem pa sme uporabiti postopek s pogajanji le v tistih primerih, ki 
so v zakonu taksativno našteti v posebnem delu pri navedbi posameznih vrst oddaje 
naročila. Omejitev glede uporabe postopka s pogajanji je v celoti povzeta iz direktiv. 

V skupnih določbah (21.- 85. člen) so opredeljena vsa določila, ki se nanašajo na 

vse postopke javnih naročil, pri tem pa so navedene tudi nekatere izjeme, ki se 
nanašajo na oddajo naroččla za posamezno vrsto naročila. Te izjeme se večinoma 
nanašajo na oddajo naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in 
transportnem področju. Glede na dosedanje izkušnje so črtana določila glede 
ustanovitve posebne strokovne komisije za ocenjevanje ponudb. Določitev oseb, ki 
bodo ocenjevali ponudbe, je povsem v pristojnosti naročnika, ki mora oceniti, ali 

posebno strokovno komisijo potrebuje ali ne, odvisno od vrste naročila. Prav tako ni 
smisleno nalagati nekaterim naročnikom, ki imajo ustrezne in usposobljene službe za 
nabavo, da poleg tega ustanavljajo še posebne komisije. Naloga naročnika je, da 
zagotovi objektivno ocenjevanje ponudb na podlagi vnaprej postavljenih pogojev in 
meril. i 
Ker je kakovost ponudb odvisna predvsem od kakovostne razpisne dokumentacije, je 
glavnina drugega dela namenjena sestavi razpisne dokumentacije. Obvezno vsebino 
razpisne dokumentacije sedaj določa odredba o obvezni vsebini razpisne in 
ponudbene dokumentacije (Uradni list RS 33/97 in 63/97), kar predlog zakona v 23. 
členu predvideva tudi v prihodnje. Predlog zakona pa daje dokaj natančno podlago za 
vsebino podzakonskega akta, ko določa, kaj, minimalno, mora naročnik upoštevati pri 

pripravi razpisne dokumentacije: kako določiti vrednost naročila, kako sestaviti 
tehnične specifikacije, natančo definicijo pogojev in način dokazovanja pogojev, način 

priznavanja sposobnosti, določanje meril, določanje različnih rokov, ki jih morata 
spoštovati naročnik in ponudnik. Vse navedeno so bile bistvene pomanjkljivosti 

sedanjega zakona, ki je bil prav v tem bistvenem delu podnormiran. 
Iz obstoječe prakse izhaja, da je bilo prav nepoznavanje ali premalo poznavanje teh 

vsebin, podnormiranost zakona pa ni dala naročnikom ustreznih odgovorov, razlog za 
številne napake v razpisni dokumentaciji in izvedbi postopkov, temu pa so zato sledile 

številne revizije, ki so nato zavlekle sklenitev pogodbe. 
Priprava razpisne dokumentacije je za naročnika najobsečnejše in najzahtevnejše delo 
(23. člen). Praksa, tako slovenska kot tuja, kaže, da traja priprava razpisne 

dokumentacije od treh mesecev (za enostavnejša naročila, kjer se lahko naročnik v 
največji možni meri sklicuje na veljavne tehnične predpise in standarde ali naročila, ki 
se ponavljajo) do šest let (na gradbenem področju). Razpisna dokumentacija mora biti 

končana in pripravljena za prevzem še preden je naročilo objavljeno. Po objavi, ko 
začno ponudniki prevzemati razpisno dokumentacijo, namreč niso več dovoljene 
spremebe in dopolnitve le-te, oziroma le v določenih pogojih: naročnik mora na svoje 
stroške o spremembi nemudoma obvestiti vse pondunike, ki so že prevzeli razpisno 

dokumentacijo, če so spremembe obsežne ali opravljene manj kot 6 dni pred potekom ■ 
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roka za oddajo ponudb, mora naročnik temu ustrezno podaljšati rok za oddajo ponudb 
(25. člen). Absolutno pa je prepovedano spreminjati razpisno dokumentacijo po poteku 

roka za oddajo ponudb. Naročnikovo ravnavanje nasprotno temu pomeni kršitev 
načela poštene konkurence med ponudniki. Naročnik mora izročiti razpisno 

dokumentacijo po objavi vsakomur, ki jo zahteva oz. jo plača, če je predvideno, da je 
treba razpisno dokumentacijo plačati. Praksa Evropske skupnosti (manj Svetovne 
trgovinske organizacije) gre v smeri objave razpisne dokumentacije na Internetu, s 
□emer se krog zainteresiranih ponudnikov poveda in s tem poveDa tudi konkurenca. 
Navedeno prakso v Sloveniji je dosedaj uspešno uporabil Center Vlade RS za 
informatiko. 
V dosedanji praksi se je pogosto postavljalo vrašanje, kako določiti vrednost naročila 
(26,- 32. člen). Določbe predloga zakona so povzete iz direktiv (identično v 
Sporazumu o vladnih nabavah WTO), novost je, da naročnik ne objavi okvirne cene 
vrednosti naročila, ampak je ponudnik tisti, ki mora ceno ponuditi. Določila zakona so 
v pomoč tako naročniku kot ponudniku. Določitev cene blaga, storitve ali gradbenega 

dela podleže pravilom, ki veljajo na tržišču, glede na potrebe naročnika glede 
kakovosti, količine in trajanja pogodbe ter seveda plačilnim zmožnostim naročnika. 

Zlasti za pogodbe za dobavo blaga ali izvajanje storitev, ki trajajo več kot eno leto, ali 
se sklepajo celo za daljše obdobje, so se vrstila vprašanja, kako oredeliti oz. določiti 

okvirno vrednost naročila. 
Splošna in bistvena pomanjkljivost razpisnih dokumentacij so nenatančni ali nepravilni 

tehnični opisi. Določilo o uporabi tehničnih predpisov, standardov in normativov je v 
sedanjem zakonu opredeljeno le v drugem odstavku 12. člena. Sedanja določila od 

33.- 42. člena napotujejo naročnika k uporabi in natančnem navajanju tehničnih 
predpisov in standardov, pri čemer se bo naročnik izognil dolgim in nepotrebnim 

tehničnim opisom, po drugi strani pa je ponudniku omogočena lanja priprava ponudbe 
z opisom ponujenega blaga, storitve ali gradbenega dela, ko potrjuje izpolnjevanje 

normativov in standardov. Zakon nalaga naročniku, da v razpisni dokumentaciji 
navede natančne tehnične specifikacije blaga, storitev in gradenj, ki so predmet 

oddaje. To stori tako, da navede, katere veljavne tehnične normative in standarde 
mora upoštevati ponudnik pri pripravi svoje ponudbe. Zakon nakazuje na uporabo 

mednarodnih normativov in standardov ter s tem posredno sili državo, da prilagodi 
svoje predpise s tehničnega področja mednarodnim normativom in standardom, kar je 

sicer v pristojnosti Minstrstva za znanost in tehnologijo oz. Urada za standardizacijo in 
meroslovje (normativna ureditev področja meroslovja in ugotavljanja kakovosti) ter 

drugih pristojnih ministrstev, skladno z določili zakona o standardizaciji in zakona o 
delovnem področju ministrstev). S tem poenotenjem pravil na tehničnem področju sta 

po drugi strani tudi naročnik in ponudnik prisiljena poenotiti svoje zahteve z 
obstoječimi mednarodnimi tehničnimi normativi in standardi, s tem pa se dviguje 

konkurenčna moč domačih ponudnikov in njihovo prilagajanje evropskim normativom. 
S tega vidika imajo javna naročila tudi močan razvojni učinek na domače 
gospodarstvo, ki bo moralo glede na Državni program prilagoditve upoštevati ustrezne 
evropske normative in standarde najkasneje do vstopa RS v Evropsko skupnost. 

Skladno s prilagajanjem področja uporabe tehničnih normativov in standardov je bil od 4 

leta 1998 dosežen velik napredek, so so resorni organi implementirali že precejšnje 

število direktiv, ki določajo uporabo tehničnih pravil in standardov na različnih 
področjih. Zakon nalaga naročniku, da se sproti seznanja s tovrstnimi novostmi. 
Naročniki so imeli pri določanju pogojev za sodelovanje v postopku oddaje naročila 
vrsto težav, ker niso razmejevali med pogoji, priporočili (referencami), sposobnostjo 
(kvalifikacijo) in merili. Tako so zamenjevali po vsebini bistveno različne pojme, kar je • 
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posledično vodilo k neustreznim ponudbam, ponesrečenim izborom in v končni fazi 
revizijskim postopkom in razveljavitvam razpisov. Določitev pogojev, kvalifikacisjkih 
pogojev in meril je sedaj urejena posebej v treh različnih poglavjih. 
Pogoji za udeležbo (43,- 46. člen) določajo, kdo lahko sodeluje v postopku. Gre za 
formalni del ponudbe- ponudnik, ki ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje, je 
izločen iz nadaljnjega psotopka, ne glede na vsebino ponudbe. Pogoji ne smejo biti 

diskriminatomi, naročnik mora pri tem striktno upoštevati določila predpisov o varstvu 
konkurence, načelo zagotvljanja konkurence pa je tudi eno od temeljnih načel javnega 
naročanja. Naročnik ne sme zahtevati od ponudnikov, da dokazujejo izpolnjevanje 
nekih pogojev, ki niso povezani z vsebino naročila. Prav tako ne sme zahtevati za 

dokazovanje pogojev listin ali drugih dokazil, ki jih ni mogoče pridobiti po vnaprej 
znanem postopku pri pristojnem organu (npr. od obrtnika ne more zahtevati izpiska iz 
sodnega registra). 44. člen tudi natančno določa, kateri organi izdajajo listine, s 
katerimi ponudniki dokazujejo izpolnjevanje pogojev. Zakon navaja minimalne pogoje, 
ki jih je treba izpolnjevati kumulativno. Seveda pa sme naročnik zahtevati izpolnjevanje 
tudi drugih pogojev glede na vsebino naročila. 

Naročnik mora zahtevati tudi, da ponudniki dokažejo, da so sposobni, kljub 
izpolnjevanju formalnih pogojev, izvesti konkretno naročilo, ki je predmet oddaje (47,- 
51. člen). To naročnik ugotavlja z preko ponudnikovega pravnega statusa ter 

ponudnikove finančne, kadrovske in tehnične sposobnosti. Izpolnjevanje 

kvalifikacijskih pogojev je treba ugotavljati vsakega posebej in hkrati skupaj, ter v 
kontekstu celotne ponudbe, zlasti postavljenih meril. Izpolnjevanje kvalifikacijskih 
pogojev mora naročnik preveriti v omejenem postopku pri oddaji naročila in že pri 
dodelitvi uspsobljenosti. To je tudi razlog, da podeljena usposobljenost ne more trajati 
več kot tri leta/ 
Tako kot je najzahtevneše delo izvedbe oddaje naročila priprava razpisne 

dokumentacije, pa je najzahtevnejši del razpisne dokumentacije priprava meril (52. - 
56. člen). Sedaj veljavni zakon določa le, da mora naročnik natančno navesti merila, 

način uporabe meril ter pomen posameznega merila. Iz prakse je razvidno, da je 
manjkal ključni del: navedba meril in prepoved spreminjanja ali dbpolnjevanja meril. 
Po direktivah povzete določbe o merilih delijo merila za ocenjevanje ponudb na: 
- ekonomsko najugodnejšo ponudbo, 
- najnižjo ceno. 
Ekonomsko najugodnejšo ponudbo opredeljuje vrsta meril, kjer je cena, ki ni nujno, da 
je najnižja, le eno od meril. Pri merilu "najnižja cena" velja kot merilo le najnižja cena, 
vse ostale elemente, ki jih mora naročnik predpisati v razpisni dokumentaciji že 

vnaprej, mora ponudnik upoštevati v ceni in upoštevanje dokazati v specifikaciji cene. 

Običajno se po merilu najnižje cene nabavljajo blago, ki se ne proizvaja ali storitve, ki 
se ne opravljajo izključno za potrebe naročnika in jih je možno prosto kupiti ali naročiti 

na trgu. 

Naročnik mora uporabiti za ocenjevanje prispelih ponudb izključno tista merila, ki jih je 
navedel v objavi in razpisni dokumentaciji. V objavi so merila le navedena, v razpisni 
dokumentaciji pa morajo biti opisana in ovrednotena. Opis meril ponudniku pove, kaj 
je vsebina pričakovanja naročnika, vrednotenje pa, koliko je posamično merilo 

naročniku pomembno. Za opis meril in vrednotenje meril ni enotnega obrazca, ampak 
je treba merila opisati in vrednotiti za vsako naročilo posebej. V predlogu zakona so 

določena primeroma najpogosteje uporabljena merila. Seveda pa ni ovire, da bi 
naročnik ne predvidel še drugih meril, kar zakon izrecno dopušča. 
Drugače kot v sedanjem zakonu so v predlogu novega zakona opredeljeni različni roki 
(57,- 66 člen), na katere sta vezana naročnik in ponudnik:rok za objavo oddaje • 
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naročila, rok za oddajo ponudbe, rok za obvestilo o oddaji naročila. Skladno z 
določbami direktiv (enako WTO Sporazum o vladnih nabavah) štejejo roki za oddajo 
ponudbe od dneva, ko je naročnik odposlal naročilo za objavo uradnemu glasilu. 
Zaradi tega so roki tudi daljši: splošni rok za predložitev ponudbe je najmanj 52 dni od 
dneva, koje bilo odposlano naročilo za objavo. V taksativno naštetih izjemnih primerih 
se lahko ti roki skrajšajo. Najkrajši rok je 10 dni, ki pa se lahko določi le v omejenem 

postopku in v postopku s pogajanji ob izpolnitvi še drugih naštetih pogojev (68. člen). 
V obrazcih za različne vrste objav, ki so po zakonu obvezne, bo tudi posebna rubrika, 
v kateri bo naveden datum, ko je bilo naročilo za objavo odposlano. Obrazci bodo 
objavljeni, podobno kot sedaj, v podzakonskem predpisu in bodo identični z obrazci, ki 
jih predvidevajo direktive. Direktive predvidevajo, da so lahko ponudniki iz različnih 
drčav, glede na objavo naročila v uradnem glasilu EU in so zato roki za predložitev 
ponudb daljši. Ker pa v Republiki Sloveniji večina naročil ne dosega te vrednosti, so za 
naročila, ki se objavljajo le v Uradnem listu RS, določeni krajši roki. 
Zelo obsežna določila zakona se nanašajo na različne vrste objav v postopkih javnega 

naročanja (67,- 76. člen). Obveščanje o oddaji naročila je še posebej važno, ker gre za 
izpeljavo enega od temeljnih načel javnega naročanja, to je za načelo transparentnosti 

postopka. Zakon našteva naslednje vrste obvestil: predhodni razpis, javni razpis in 
obvestilo o dodleitvi naročila. Poleg naštetih pa se pri oddaji naročila na vodnem, 

energetskem, telekomunikacijskem in transportnem področju uporabljata še javni 
razpis za kvalifikacijo ponudnikov (72. člen) in periodično inforamtivno obvestilo (76. 

člen). Pravočasna in korektna obvestila zagotavljajo preglednost postopka in pošteno 
konkurenco. Gre za uresničevanje načela transparentnosti postopka in poštene 

konkurence med ponudniki. Na podlagi pravilne objave se ponudniki odločijo, ali jih 
ponujena naročila zanimajo. Ponudnikom je treba dati zato pravilno in pravočasno 
obvestilo o blagu, ki naj bi bilo dobavljeno ali vrsti storitve, ki naj bi bila opravljena, 
kakor tudi o vrsti gradenj, ki jih je treba izvršiti za znanega naročnika. Obvestilo se 

obvezno objavi v uradnem glasilu (Uradnem listu RS), lahko pa tudi v drugih sredstvih 
obveščanja, če se naročnik tako odloči. Po tem, ko bo Republika Slovenija postala 

polnopravna članica Skupnosti, bodo naročniki morali objavljati tudi v uradnem glasilu 
EU, če bo naročilo preseglo vrednost, navedeno v zakonu. Vrednosti, ko mora 

naročnik objaviti naročilo, so različne: po sedanjem Zakonu o izvrševanju proračuna 
RS je povzeta vrednost 5 mio SIT za blago in storitve in 10 mio SIT za naročanje 
gradenj, kot spodnja mejna vrednost, ki zavezuje naročnika, da objavi naročilo. 
Vrednosti, ki zavezujejo naročnika, da opravi objavo tudi v uradnem glasilu EU, so 

glede na predmet naročila različne in opredeljene v posebnem delu zakona: od 
130.000 SDR (posebnih pravic črpanja, kar je približno 150.000 ECU) za dodelitev 

javnega naročila za blago in storitve do 5.000.000 ECU za oddajo naročila na 
gradbenem področju. Naročnik mora objaviti predhodni razpis (sedaj "namera o oddaji 

naročila"), takoj po sprejetju proračuna ali finančnega načrta, če ocenjena vrednost 
naročila presega 750.000 ECU. 

Določila o odpiranju ponudb so povzeta v predlogu zakona le toliko, da dajejo 
natančnejšo podlago podzakonskemu predpisu o izvedbi postopka odpiranja ponudb. 

Zaradi nejasnoti sedanjega zakona o javnih naročilih sedaj 78. člen natančno določa, 
katere podatke o ponudniku oz. ponudbo vpiše naročnik v zapisnik. Skladno z 

direktivo in tudi prakso v tujini se zapisnik ne izroča več avtomatično vsem 
ponudnikom, ampak le tistim, ki ga izrecno pisno zahtevajo (79. člen). 
Zadnje poglavje skupnih določb predpisuje način dodelitve naročila in sklenitev 
pogodbe (80,- 85. člen). Vsebovane so tudi določbe o pogojih, ko sme naročnik 

izklljučiti ponudnika s seznaam kvalificiranih ponudnikov (85. člen). V navedenem • 
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poglavju so posebej podane opredelitve pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe. 
Vsaka opredelitev ima namreč različne posledice. Navedenih definicij v direktivah ni, 
zato so povzete iz same vsebine in zaradi lažjega odločanja naročnika posebej 
opredeljene (80. člen). Naročnik po končanem ocenjevanju ponudb sprejme poročilo o 
dodelitvi naročila v obliki sklepa in z njim obvesti le ponudnika, katerega ponudbo je 
sprejel. Neizbrane pondunike ali kandidate obvesti le njihovo pisno zahtevo, s tem, da 
jim mora sporočiti zlasti, v čem je bila njihova ponudba slabša od sprejete ponudbe. 
Če pa bi z obvestilom naročnik lahko razkril pondunikovo poslovno skrivnost ali 
državno, vojaško ali uradno skrivnost naročnika, sme zahtevo za obvestilo s to 

obrazložitvijo zavrniti. Glede objave izzida razpisa se uporabljajo določila o vrstah 
objav (2.10. poglavje). 
V posebnih določbah (3. del, 86.- 136. člena) so posebej opredeljene tiste 
posebnosti, ki jih mora naročnik posebej upoštevati pri posameznih nabavah, glede na 
to, ali je predmet oddaje nabava blaga, storitve ali gradbeno delo. Posebej so 
opredeljena tudi javna naročila za oddajo naročila za blago, storitve ali gradnje, ki se 

oddajajo na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem področju, 
skladno z zahtevami direktive 93/38, spremenjene z direktivo 98/4. V tem delu so 

vsebovana pravila o oddaji naročil majhne vrednosti, to je v vrednosti, ki je nižja od 
vrednosti, ko mora naročnik opraviti objavo naročila v uradnem listu. 

Določila o naročanju blaga (86.-89. člen) so najbolj poenostavljena in enaka splošnim 
določilom. Tako je navedena le vrednost, ki zavezuje naročnika k objavi naročila v 

uradnem glasilu EU. Določeno je tudi, da je lahko predmet naročila za dobavo blaga 
naročilo storitve (npr. montaža, prevoz, zavarovanje itd.) ali gradnja (predelava), če so 

storitve in gradnje nujno povezane z dobavo blaga. 
Poglavje 3.2. (00,-100. člen) opredeljuje naročanje gradenj. Predmet gradbenega dela 

so: 
izvedbena dela, 

izvedba in načrtovanje dela, povezanega z določenimi dejavnostmi, te 
dejavnosti so navedene v prilogi številka II zakona in povzeta iz priloge direktive 

93/37, 
dela, ki pomenijo rezultat gradnje ali nizke gradnje v celoti, pri čemer rezultat 

sam po sebi zadostuje za izpolnjevanje gospodarske in tehnične funkcije. 

Velikokrat se je v dosedanji praksi pojavljalo vprašanje, ali se mora oddati po zakonu o 
javnih naročilih tudi gradnje, ki jih država ali lokalna skupnost sofinancirata. Sedaj daje 

odgovor na to vprašanje 92. člen, ki določa, da velja zakon tudi za tista gradnje, ki jih 
naročnik sofinancira ali subvencionira z več kot 50%, ne glede na to, kdo je dejanski 

investitor. Vendar pa v tem primeru velja naslednja omejitev: ta določila se uporabljajo 
le v primeru gradnje bolnišnic, športnih in drugih objektov za prosti čas, za šolske in 

univerzitetne zgradbe ter zgradbe za upravne namene, kakor tudi za nekatera gradnje 
na področju nizkih gradenj, ki so taksativno našteta v drugem odstavku 92. člena. 

V tem poglavju je posebej definirana, kot izjema na področju oddaje naročil, oddaja 

naročila po posebnem dodelitvenem postopku: ta postopek se uporabi, če je naročilo 
povezano s projektiranjem in izgradnjo stanovanjskega programa, ki zahteva že od 

vsega začetka tesno sodelovanje naročnika s projektantom, izvajalcem in drugimi 
strokovnjaki. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji še posebej natančno navesti, 
skladno s 50. členom zakona, kakšne kadrovske, tehnične in finančne pogoje mora 
izpolnjevati kandidat (kvalifikacijski pogoji). 

Direktiva 93/37 opredeljuje v nekaj členih tudi oddajo koncesije, ki so povzeti v 97. in 
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98. členu v poglavju, ki se nanaša na oddajo naročila na gradbenem področju. Novost 

je tudi to, da je koncesionar, ne glede na njegov status in lastništvo deležev, zavezan 
uporabljati zakon o javnih naročilih. 

Naročanje storitev (3.3. poglavje, 101,- 110. člen) je področje, ki je v primerjalnem 
pravu najmanj usklajeno z direktivami. Storitve, ki so predmet oddaje, so natančno 
opredeljene v prilogi številka I A in I B, kot sestavni del tega zakona. Še širši opis 
storitev (kakor tudi gradenj) je v predpisu EU "Common Procurement Vocabular", ki je 
zaenkrat le še kot priporočilo, vendar pa bo sčasoma dobil veljavo direktive. 

Posebnost v tem poglavju je oddaja naročila z javnim natečajem. Objave v tem 
primeru so manj obsežne, saj se mora avtor strinjati z objavo, kar v drugih primerih 

objave ni treba. 

Vodno, energetsko, transportno in telekomunikacijsko področje (3.4. poglavje, 111.- 
133. člen) je zaradi svoje obsežnosti in posebnosti urejeno s posebno direktivo št. 
93/38 in dopolnjeno z direktivo 98/4, ki je v primeri z ostalimi tremi klasičnimi 
direktivami za javna naročila, obsežnejša in ima vrsto posebnosti, ki jih je zato treba 
opredeliti posebej. Na tem področju je pri ddaji naroil tudi največ izjem glede uporabe 
prisilnih predpisov. V tem poglavju je opredeljena oddaja po postopku brez predhodne 

objave (122. člen), ki pa ne definira vrste postopka. Gre za poseben postopek, ki ni 
definiran niti v sami direktivi, niti ne v dodatni literaturi. V tem poglavju je opredeljen 
tudi posebni kvalifikacijski postopek (139,- 144. člen), ki je posebna oblika omejenega 

postopka. Navedeno poglavje se nanaša na oddajo javnih naročil na naslednjih 
področjih: telekomunikacij, črpanja in distribucije pitne vode, črpanja, prenosa in 
ditribucije plina in toplote, oskrbe z električno energijo, oskrbe letališč, na opravljanje 
storitev mestnega avtobusa, trolejbusa, tramvaja ali podzemne železnice, oskrbe 
morskih in drugih terminalov. Pri oddaji naročil se lahko uporabi kvalifikacijski 
postopek kot posebnost omejenega postopka: zainteresirani ponudnik lahko od 
naročnika kadarkoli v odprtem roku zahteva, da ugotovi ponudnikovo sposobnost in ga 
uvrsti na seznam usposobljenih ponudnikov. Prav tako sme ponudnik črtati s seznama 

usposobljenih ponudnikov tistega ponudnika, za katerega ugotovi, da ne izpolnjuje več 
kvalifikacijskih pogojev. Ponudnika, ki je črtan s seznama, mora naročnik pisno 
obvestiti in navesti razloge, zaradi katerih je bil ponudnik črtan s seznama. 

Ne glede na temeljno načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen), pa sme naročnik pri 

dodelitvi naročila na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem in transportnem 

področju, omejiti dodeljevanje naročil storitev v naslednjih primerih (129. člen): 
tistim ponudnikom, ki imajo sedež v državi, s katero Republika Slovenija nima 
sklenjenega sporazuma o enakopravnem obravnavanju domačih in tujih 

ponudnikov, 
tistim ponudnikom, ki so pridruženi ponudnikom iz prejšnje alinee in imajo 
sedež v državi, s katero ima Republika Slovenija sklenjen sporazum o 
enakopravnem obravnavanju domačih in tujih ponudnikov, vendar pa tak 

ponudnik nima nobene neposredne in dejanske povezave z gospodarstvom 
Republike Slovenije, 
tistim ponudnikom, ki predložijo ponudbe, katerih predmet so s toritve iz države, 
s katero Republika Slovenija nima sporazuma o enakopravnem obravnavanju 

domačih in tujih ponudnikov. 

Odločitev o omejevanju dodeljevanja storitev sme trajati le določen čas, ki mora biti - 
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opredeljen v sklepu vlade. 

Do sedaj postopkovno zelo podnormirano področje je bila oddaja naročila majhne 
vrednosti (3.5. poglavje, 134. -136. člen), to je naročila pod vrednostjo, za katero 
zakon določa, da je treba objaviti razpis (5.000.000 SIT za blago in storitve in 10 mio 

SIT za gradnje). Zakon nalaga naročniku, da postopek oddaje naročila majhne 
vrednosti uredi s svojim notranjim aktom, pri čemer pa mora upoštevati temeljna 
načela zakona in druge splošne določbe o izvedbi postopka za oddajo javnega 
naročila. 

Skladno z direktivami je naročnik dolžan voditi določene statistične podatke o javnih 
naročilih. Navedeno zakon opredeljuje v 4. delu (137. in 138. člen). 

Urad za javna naročila (5. del, 139. člen) je določen že v Državnem programu za 

sprejem pravnega reda EU, zakon o javnih naročil daje le podalgo za ustanovitev in 
določa okvirno njegove naloge. Natančnejši predpis bo sprejala Vlada RS v enem letu 
po uveljavitvi zakona. 

Kazenske določbe (6. del, 140. in 142. člen) določajo sankcije za kršitve zakona. 
Višina kazni za storjeni prekršek je ostala enaka, kot je že določena v sedaj veljavnem 
zakonu o javnih naročilih, to je 1.000.000 SIT za pravno osebo (naročnika, razen za 
naročnika iz 1a točke 3. člena) in 500.000 SIT za odgovorno osebo. 

Prehodne določbe (7. del, 143. -144. člen) posebej urejanjo obveznosti naročnika po 

tem, ko bo postala Republika Slovenija enakopravna članica Evropske skupnosti. Po 
tem datumu bodo veljala zlasti glede obveščanja posebna pravila, ki so sicer če sedaj 
opredeljena v zakonu in posebna pravila glede objav v Uradnem listu Evropske 

skupnosti. 

Priloge k zakonu: zakon ureja področje nabav blaga, gradenj in storitev ter še 
posebej, zaradi njihove specifičnosti, javna naročila na vodnem, energetskem, 
transportnem in telekomunikacijskem področju. Zakon določa, da se lahko blago kupi, 
najame ali zakupi, ali kupi na kredit ali po sistemu leasinga. V primeru gradenj 

naročnik dodeli izvedbo ali izvedbo in načrtovanje ali dokončane gradnje ali nizke 
gradnje. Seznam storitev in gradenj, ki so predmet naročanja, je priloga zakona. 
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Predlog zakona o 

DENARNI POMOČI ZA PRIDOBITEV 

STANOVANJA (ZDPPS) 

- EPA 857 - II - prva obravnava 

Skupina poslancev 

Ljubljana, 16. junij 1999 

V skladu s 174. in 175. členom Poslovnika Državnega zbora 
RS (Ur. list RS, št. 40/93 in 80/94) podpisani poslanci kot 
predlagatelji pošiljajo 

-PREDLOG ZAKONA O DENARNI POMOČI ZA 
PRIDOBITEV STANOVANJA, 

ki naj bi ga Državni zbor RS obravnaval in sprejel. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS bodo pri obravnavi predloga zakona v Državnem 
zboru in pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji. 

PODPISI POSLANCEV: 

1. Branko Kelemina, l.r. 
2. Majda Zbačnik, l.r. 
3. Franc Jazbeč, l.r. 

4. Rudolf Petan, l.r. 
5. Miroslav Luci, l.r. 
6. Franc Pukšič, l.r. 

7. Bogomir Špiletič, l.r. 

UVOD 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Državni zbor je 11. septembra 1997 v prvi obravnavi sprejel 
predlog Nacionalnega stanovanjskega programa, ki med drugim 
predvideva, "da bo potrebno od skupnega predvidoma potrebnega 
števila stanovanj letno zagotavljati 50% lastnih stanovanj 
(samolastništvo)". Pri tem je v besedilu predloga zapisano, da je 
bilo "samolastniško investitorstvo v preteklosti pretežna oblika 
razreševanja stanovanjske problematike Slovencev, saj 
povprečno dosega med 50% in 60% celotne gradnje. Nadaljevanje 
enakega deleža tovrstne gradnje bo tudi v bodoče pomenilo okrog 
5000 novih stanovanj letno. Ta element pa bi se lahko še povečal 
s pridobivanjem novih stanovanjskih enot s prenovo oziroma 
preurejanjem neizrabljenih stanovanj." To dokazuje tudi dejstvo, 
da se zgradi v Sloveniji letno le 2,5 stanovanja na 1000 prebivalcev, 
medtem ko znaša povprečje v Evropski zvezi kar 100% več, 
torej 5 novih stanovanj na 1000 prebivalcev (Gospodarski vestnik 
št. 5, februar 1999). 

Pri tem je značilno za Slovenijo že sedaj velik delež lastnih 
stanovanj, saj je stanovanjski zakon s privatizacijo stanovanj 
(prodaja več kot polovice prejšnjega družbenega stanovanjskega 
fonda) prispeval k temu, da je Slovenija glede deleža lastnih 
stanovanj čisto pri evropskem vrhu (Gospodarski vestnik št. 5, 

februar 1999). Kot je zapisano v predlogu Nacionalnega 
stanovanjskega programa ima to "tudi nekaj negativnih posledic. 
Velik delež večlastniških stanovanjskih zgradb namreč otežuje 
upravljanje in vzdrževanje, med novimi lastniki stanovanj pa je 
tudi precejšnje število takih, ki jim dohodki ne zadoščajo za 
poravnanje osnovnih lastniških obveznosti". Poročilo o delu Varuha 
človekovih pravic za leto 1997 tako navaja: "Množično lastninjenje 
nekdanjih družbenih stanovanj že prinaša nove probleme. Ti se 
kažejo predvsem pri upravljanju in vzdrževanju stanovanj. 
Problemi nastajajo zlasti pri večjih investicijskih posegih, ko morajo 
lastniki prispevati znatna sredstva za popravilo skupnih objektov 
in naprav, kot je na primer popravilo strehe. Naleteli smo na primer, 
ko je novi lastnik - nekdanji imetnik stanovanjske pravice, ki je 
stanovanje odkupil pod ugodnimi pogoji stanovanjskega zakona, 
v takšnem primeru želel pogodbo razveljaviti in pridobiti status 
najemnika." 

V poročilu je tudi zapisano, da je "poseben problem tudi 
vzdrževanje starih objektov in tistih, ki so v denacionalizacijskem 
postopku. Ko je zaradi starosti in nevzdrževanja ogrožena 
normalna uporaba stanovanj in varno bivanje stanovalcev, se 
pogosto zastavlja vprašanje zagotavljanja sredstev za nujna 
obnovitvena dela." Tako piše v predlogu Nacionalnega 
stanovanjskega programa, da mora "poleg zagotavljanja stanovanj 
z novogradnjo prenova obstoječega fonda predstavljati pomembni 
delež v strukturi naložb v stanovanjsko področje, kar še posebej 
velja za varovanje kulturne dediščine, to je prenovo starih mestnih 
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jeder. Varovanje kulturne identitete slovenskih krajin in naselij, ki 
ima poleg širše kulturne tudi pomembno gospodarsko vlogo 
(turizem), ne bo mogoče brez ohranjanja in obnavljanja stanovanj 
v njih." 

Vlada RS sama ugotavlja, da je treba nameniti v "Nacionalnem 
stanovanjskem programu posebno pozornost spodbujanju 
prenove starega stanovanjskega fonda, še posebej v starih 
mestnih jedrih, ter pridobivanju in prenovi stanovanj na 
demografsko ogroženih območjih Slovenije, da bi tudi z ustreznimi 
ukrepi na stanovanjskem področju država lahko prispevala k 
zaustavljanju nezaželenih demografskih sprememb". 

Po zadnjih statistični podatkih torej število dokončanih stanovanj 
v zadnjih letih ostaja na ravni 5000 objektov na leto, med tem ko 
celotno število stanovanj v gradnji (novogradnje, nadomestne 
gradnje, rekonstrukcije, dograditve, adaptacije itd.) močno upada 
in znaša le še 15000 objektov na leto (1985 30000 objektov, 1992 
23000 objektov), kar pomeni, da se je zmanjšalo predvsem število 
prenovljenih stanovanj! (Statistični letopis Slovenije za leto 1998) 
V obdobju od leta 1995 do 1998 so se tudi zelo naglo dvigovale 
povprečne cene za nova stanovanja, saj je indeks rasti cen 
presegel 30% v štirih letih (izračunano v nemških markah) 
(Gospodarski vestnik št. 5, februar 1999). 

Prav tako je potrebno upoštevati tudi ugotovitev Vlade RS (predlog 
Nacionalnega stanovanjskega programa), da se je "v dosedanjem 
izvajanju stanovanjskega zakona Stanovanjski sklad Republike 
Slovenije, kljub naštetim oviram, uveljavil kot najpomembnejši 
dajalec stanovanjskih posojil z ugodno obrestno mero". Po podatkih 
Stanovanjskega sklada je v skoraj sedemletnem delovanju razdelil 
posojila na šestnajstih razpisih za fizične osebe. Doslej so razpisali 
za nekaj več kot 20 milijard tolarjev posojil. Prosilci, teh je bila 
malo več kot 34.000, pa so želeli za nekaj več kot 88 milijard 
tolarjev, posojil (Gospodarski vestnik št. 5, februar 1999). 21.334 
prosilcem (od 34.000, t.j. 60%) so bila odobrena posojila v skupnem 
znesku okoli 32,3 milijarde tolarjev. Povprečna višina posojila na 
prosilca znaša tako približno 1,5 milijona tolarjev. Značilnost 
delovanja Stanovanjskega sklada je torej v tem, da je število 
prejemnikov ugodnih stanovanjskih posojil bistveno nižje od 
povpraševanja. Zato je pomoč stanovanjskega sklada omejena 
na sorazmerno skromno število državljanov, ki bi si želeli 
individualno rešiti svoj stanovanjski problem. Kreditni pogoji za 
najem stanovanjskih posojil pri komercialnih bankah pa so za 
razliko od držav razvite Evrope še vedno neugodni in v večini 
primerov nesprejemljivi predvsem za družine s povprečnimi in 
podpovprečnimi prihodki. 

Čeprav Vlada RS v predlogu Nacionalnega stanovanjskega 
programa ugotavlja, "da se v večini razvitih držav vodi specifična 
socialna politika do družin z najnižjimi dohodki, bodisi v obliki 
določenih davčnih olajšav in/ali neposrednih denarnih pomoči 
(subvencije)" v Sloveniji ne poznamo neposredne denarne pomoči 
v te namene. Nevzdržno je tudi, da niti zakon o dohodnini s svojo 
izredno nizko stopnjo olajšav za reševanje stanovanjskega 
problema v višini 3 odstotkov ne more predstavljati dejanske 
državne stimulacije za individualno reševanje stanovanjskega 
problema. Zaradi tega je lahko za Slovenijo zelo poučen primer 
Zvezne republike Nemčije, ki je nekaj desetletij z aktivno davčno 
politiko spodbujala individualno reševanje stanovanjskega 
problema. Z visokimi davčnimi olajšavami in dodatnimi olajšavami 
pri plačevanju obresti na posojila za nakup oziroma gradnjo 
stanovanj, je nemška država spodbujala mlade in druge družine 
za aktivno razreševanje svojega stanovanjskega problema. 
Izkušnje zadnjih desetletij pa so pokazale tudi določene slabosti 
tpga sistema in sicer predvsem v tem, da so se davčne spodbude 
sorazmerno večale z višino družinskega prihodka, kar pa je 
pomenilo, da so imele družine z nadpovprečnimi prihodki večje 
koristi od davčnih olajšav kot družine s povprečnimi ali celo 

podpovprečnimi prihodki. Zato so se ob koncu osemdesetih in v 
začetku devetdesetih let čedalje pogosteje pojavile zahteve po 
ukinitvi davčnih olajšav v te namene in po uvedbi neposredne 
denarne pomoči (subvencije, nepovratna sredstva) za individualno 
reševanje stanovanjskega problema. Prednost neposredne 
denarne pomoči je v tem, da je odvisno zgolj od višine stroškov 
nakupa oziroma gradnje stanovanje (z zakonsko določeno 
zgornjo mejo) in ne več od prihodkov družine. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj zakona je zagotovitev enkratne državne denarne pomoči za 
individualno reševanje stanovanjskega problema. Ciljna skupina 
so osebe, katerih povprečni mesečni dohodek družine na 
družinskega člana ne presega 100% povprečne plače v državi. V 
tej skupini je približno 55% vseh slovenskih družin, ki pa imajo 
približno 80% vseh otrok v starosti do 15. leta oziroma otrok v 
starosti do 26. leta, ki se še šolajo. S tem bomo bistveno izboljšali 
možnosti mladih družin z večjim številom (nezaposlenih) otrok, 
da si pridobijo lastno stanovanje s pomočjo države, čeprav doslej 
zaradi premajhnih prihodkov in zaradi omejenih sredstev 
Stanovanjskega sklada tega niso bili zmožni. Poleg tega bomo z 
ustreznimi denarnimi dodatki pri dodelitvi pomoči vzpodbujali 
vlaganje sredstev v energetsko varčnost stanovanjskega objekta, 
še zlasti pa spodbujali pridobivanje stanovanj na demografsko 
ogroženih območjih in tako zmanjšali oziroma zaustavili odliv 
prebivalstva s teh območij. 

Zakon določa natančne pogoje za pridobitev pravice do denarne 
pomoči za pridobitev primernega lastnega etažnega stanovanja 
oziroma lastnega stanovanja v individualni hiši na območju 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: stanovanje). Pridobitev 
primernega stanovanja ne pomeni samo nakup stanovanja 
oziroma gradnja stanovanja, ampak tudi adaptacija, rekonstrukcija, 
nadgraditev, dograditev ali izgradnja podstrešja stanovanja. 
Upravičenci po tem zakonu so državljani Republike Slovenije, ki 
si z graditvijo ali nakupom primernega lastnega stanovanja prvič 
rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje oziroma, ki si z graditvijo 
ali nakupom primernega lastnega stanovanja rešujejo svoje 
stanovanjsko vprašanje, ker jim je zaradi spremenjenih družinskih 
ali zdravstvenih razmer dosedanje stanovanje postalo neprimerno 
oziroma ki si stanovanjske razmere izboljšujejo ali razrešujejo z 
vlaganjem sredstev v njegovo izboljšavo. Pri tem je nujni pogoj, 
da njihov dohodek na družinskega člana v odstotkih povprečne 
plače v Republiki Sloveniji ne presega mejnega odstotka. Zakon 
predvideva, da se ta mejni odstotek v prvih treh letih po uveljavitvi 
zakona postopoma viša in sicer s 30% v prvem letu, preko 75% 
v drugem letu do 100% povprečne plače v Republiki Sloveniji od 
tretjega leta dalje. To pomeni, da bodo koristniki tega zakona 
najprej prejemniki najnižjih in nižjih dohodkov. Glavni namen 
postopnega zvišanja mejnega odstotka pa je predvsem v postopni 
širitvi kroga upravičencev do denarne pomoči, saj bi v nasprotnem 
primeru prišlo v prvih dveh letih do prevelikega števila prošenj za 
dodelitev denarne pomoči in s tem do prevelike obremenitve za 
državni proračun, saj bi se število stanovanj v gradnji močno 
povečalo v primerjavi s stanjem pred letom 1999. 

Denarno pomoč se izplačuje v letu pridobitve stanovanja in v 
naslednjih treh koledarskih letih. Denarna pomoč obsega temeljno 
denarno pomoč, dodatek za vzdrževane otroke, za energetsko 
varčnost in za demografsko ogroženost. Tako znaša temeljna 
denarna pomoč letno 300.000 tolarjev za nakup ali gradnjo 
stanovanja ter 150.000 tolarjev za vse vrste dograditve in 
izboljšave že obstoječega stanovanja. Upravičencem, ki vzdržujejo 
otroke, se za vsakega otroka temeljna denarna pomoč poveča 
za 30% na otroka. Poleg tega se temeljna denarna pomoč poveča 
za nadaljnjih 10%, če upravičenec pridobi stanovanje, ki izpolnjuje 
pogoje za pridobitev potrdila o energetski varčnosti oziroma za 

poročevalec, št. 49 142 30. junij 1999 



nadaljnjih 30%, če upravičenec pridobi stanovanje na območju, ki 
je demografsko ogroženo (do leta 2005 se denarna pomoč poveča 
še za nadaljnjih 30% na območju, ki ga je prizadel lanskoletni 
katastrofalni potres v Posočju!). Pri tem je pomembno dejstvo, da 
skupni znesek izplačane temeljne denarne pomoči in dodatkov 
za vzdrževane otroke, energetsko varčnost stanovanja ter 
demografsko ogroženost ne sme presegati stroškov za pridobitev 
stanovanja. Ti stroški so: stroški za nakup stanovanja, stroški za 
nakup gradbenega materiala, stroški za plačilo gradbenih storitev, 
stroški za nakup pripadajočega zemljišča in pavšalni stroški za 
vloženo lastno delo pri gradnji stanovanja. Ob predpostavki, da 
znaša povprečna velikost stanovanja v Republiki Sloveniji 75 m2 
in da znaša za novogradnje povprečna cena približno 18 milijonov 
tolarjev (t.j. 230.000 SIT/m2 ali 2400 DEM/m2 ) (Gospodarski 
vestnik št. 5, februar 1999), bo povprečni upravičenec (družina z 
dvema otrokoma) prejel v štirih letih nekaj manj kot 2 milijona 
tolarjev denarne pomoči, kar predstavlja približno 12% stroškov 
za pridobitev povprečnega novega stanovanja. V primeru nakupa 
starega stanovanja ali lastne gradnje stanovanja pa je ta odstotek 
lahko bistveno višji (25% do 30%). 

Pravica do prejemanja denarne pomoči začne v koledarskem 
letu, ko se upravičenec vseli v pridobljeno stanovanje oziroma ko 
konča obnovitvena dela v stanovanju, ki ga že uporablja v lastne 
stanovanjske razmere, za vsako nadaljnje leto pa na začetku 
koledarskega leta, v katerem ima upravičenec pravico do denarne 
pomoči. Pravica do prejemanja denarne pomoči preneha z zadnjim 
dnevom tretjega koledarskega leta po začetku prejemanja 
denarne pomoči oziroma v tistem koledarskem letu, ko 
upravičenec prejme denarno pomoč, s katero skupni znesek 
izplačane denarne pomoči pokrije stroške pridobitve stanovanja. 

Ker pa je v Sloveniji (za razliko od večine zahodnoevropskih 
držav) zelo razširjena gradnja stanovanja v lastni režiji s pomočjo 
sorodnikov in in prijateljev, zakon omogoča tudi izplačevanje 
akontacij denarne pomoči še v času gradnje oziroma izboljšave 
stanovanja in pred dokončanjem gradnje oziroma vselitvijo v 
stanovanje. Akontacija se izplačuje v štirih zaporednih koledarskih 
letih od začetka gradnje stanovanja iz 1. člena tega zakona do 
začetka koledarskega leta, ko pridobi pravico do prejemanje 
denarne pomoči. Akontacija se ugotavlja na podlagi predloženih 
predračunov za nakup gradbenega materiala, letna akontacija 
za pridobitev stanovanja pa ne sme presegati 70 odstotkov 
zneskov, ki so predvideni za denarno pomoč. Izplačane akontacije 
se poračunajo od tistega koledarskega leta dalje, ko oseba iz 
prvega odstavka tega člena Izpolni vse pogoje za pridobitev 
pravice do prejemanja denarne pomoči. Pomembno je pri tem, da 
se lahko prejema akontacijo le za eno stanovanje. V primeru, da 
oseba, ki je prejela akontacijo ne izpolni vseh pogojev za pridobitev 
pravice denarne pomoči do konca sedmega koledarskega leta 
po začetku prejemanja akontacije, upravni organ izda odločbo o 
vračilu izplačanih akontacij. Rok za vračilo izplačanih akontacij je 
najpozneje 90 dni po prejemu odločbe. 

Upravni organ zavaruje izplačane akontacije z obremenitvijo 
stanovanja s pripadajočim zemljiščem z zastavno pravico v dobro 
Republike Slovenije (hipoteka). S to zakonsko določbo se 

preprečuje morebitne zlorabe pri prejemanju akontacij in omogoči 
državi, da ustrezno zavaruje izplačana sredstva. 

Pravica do denarne pomoči se uveljavlja skladno s tem zakonom 
in predpisi o splošnem upravnem postopku in sicer na prvi stopnji 
pri lokalno pristojnem upravnem organu, pristojnim za 
stanovanjske zadeve. Potrebna denarna sredstva zagotavlja 
državni proračun. 

Zakon predvideva tudi denarno kazen za kršitve zakona, kot so 
npr. nepravočasno sporočanje sprememb razmer upravičenca, 
ki imajo za posledico prenehanje ali zmanjšanje pravice do teh 
prejemkov oziroma za primere, ko posameznik v vlogi izkaže 
neresnične podatke itd. 

S predlaganim zakonom bomo zmanjšali povpraševanje po 
najemniških stanovanjih in s tem izboljšali možnosti tudi revnejšim 
družinam, da si zagotovijo ustrezne stanovanjske prostore, kar 
bo imeli ugodne socialne posledice. 

Predlagatelji zakona se zavedamo, da sprejem zakona ne pomeni 
celovitega reševanja stanovanjske problematike, saj zagotavlja 
le enega (sicer zelo pomembnega) izmed potrebnih ukrepov na 
področju aktivne stanovanjske politike. Povsem jasno je, da bo 
potrebno poleg zagotavljanja neposredne denarne pomoči pri 
individualnem reševanju stanovanjskega problema pripraviti 
oziroma uresničiti tudi še druge ukrepe, ki so potrebni za takšno 
celovito reševanje stanovanjske problematike. K temu lahko sodi 
npr. tudi nacionalna stanovanjska varčevalna shema, ki jo je Vlada 
RS na 102. seji sprejela dne 25. marca 1999 kot sistemsko podlago 
za vzpodbujanje dolgoročnega varčevanja s premiranjem z 
namenom povečanja obsega ugodnega dolgoročnega 
stanovanjskega kreditiranja. Vsekakor pa bi sprejem tega zakona 
predstavljal prvi korak k cilju, da Slovenija zagotovi pogoje za 
celovito reševanje stanovanjske problematike. 

FINANČNE POSLEDICE 

Sprejem tega zakona bo povzročil zlasti v prvih letih po uveljavitvi 
dodatno obremenitev državnega proračuna. Ob predlagani 
postopni širitvi kroga upravičencev in dejstvu, da se v Slovenije 
vsako leto zgradi 5000 novih stanovanj, da se obnovi ali drugače 
sanira približno 10.000 stanovanjskih objektov ter ob oceni (dostop 
do natančnih podatkov ni mogoč), da se kupi približno 5000 
stanovanj letno, znaša skupno število letno pridobljenih stanovanj 
vsega skupaj približno 20000, ocenjujemo, da se bo to število 
zaradi tega zakona postopno povečalo na 30000 stanovanj letno. 
To pomeni kar 50% porast v primerjavi s stanjem pred uveljavitvijo 
zakona (v primeru, da zakon ne bi predvidel prehodnega obdobja, 
bi se lahko to število stanovanj povzpelo kratkoročno tudi na 
35000 stanovanj ali večl). 

Upravičenci po tem zakonu so osebe, katerih prihodek na 
družinskega člana ne presega 100% povprečne plače v Republiki 
Sloveniji, kar predstavlja približno 55% celotnega prebivalstva. 
Zato ocenjujemo, da bodo finančne posledice za državni proračun 
v prvih letih po uveljavitvi zakona postopno naraščale in od petega 
leta dalje znašale približno 25 milijard tolarjev letno. 
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leto po število povprečni mejni mejni odstotek stanje 
uveljavitvi pridobljenih znesek znesek znesek v % upravičencev 
zakona stanovanj podpore za dohodka od 

4-člansko na druž. povprečne 
družino *) člana plače 

odhodki 
proračuna 

v SIT 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

20000 

25000 

30000 

30000 

30000 

30000 

30000 

30000 

30000 

360000 47421 

360000 118552 

360000 158069 

360000 158069 

360000 158069 

360000 158069 

360000 158069 

360000 158069 

0% 0% stanje pred 0 
uveljavitvijo 
zakona 

30% 22% skok od 20000 na 1,98 mrd. 
25000 stanovanj 

75% 52% skok od 25000 na 7,6 mrd. 
30000 stanovanj 

100% 55% ohranitev na ravni 13,5 mrd. 
30000 stanovanj 

100% 55% ohranitev na ravni 19,5 mrd. 
30000 stanovanj 

100% 55% ohranitev na ravni 23,4 mrd. 
30000 stanovanj 

100% 55% ohranitev na ravni 23,8 mrd. 
30000 stanovanj 

100% 55% ohranitev na ravni 23,8 mrd. 
30000 stanovanj 

100% 55% ohranitev na ravni 23,8 mrd. 
30000 stanovanj 

*)denarna pomoč za nakup/gradnjo stanovanja znaša 300000 SIT oziroma 150000 SIT za obnovo stanovanja, 
kar pomeni, da znaša povprečna denarna pomoč 225000 SIT (od vseh pridobljenih stanovanj je 50% pridobljenih 
z obnovo obstoječih stanovanj) na upravičenca, ob predpostavki, da ima povprečni upravičenec 2 otroka, se ta 
znesek poveča še za 60%, t.j. na 360000 SIT 

Predlagani zakon bo prispeval k novem investicijskem valu v 
gradbeni industriji in imel tudi druge multiplikativne učinke na 
gospodarsko rast, ki bo deloma kompenzirala porast proračunskih 
sredstev. Povečana gospodarska rast in nova delovna mesta 
bodo pomenila večje davčne prihodke proračuna in znižanje 
sredstev za socialne transfere iz proračuna za nadomestila 
brezposelnim pa tudi socialne pomoči. Poleg tega se bo zmanjšalo 
povpraševanje po najemniških stanovanjih, kar bo pomenilo tudi 
dodatno razbremenitev položaja na področju neprofitnih in socialnih 
stanovanj. S tem pa bo posredno prispeval tudi k manjšim 
proračunskim izdatkom na državni in občinski ravni pri zagotovitvi 
stanovanjske površine v te namene. 

Tudi sam minister Pavel Gantarje izjavil v intervjuju za Gospodarski 
vestnik (št. 5, februar 1999), da so "Nemci prišli do prav neverjetnih 
ugotovitev: ena milijarda mark obrodi skozi posredne in 
neposredne makroekonomske učinke 1,7 milijarde, temu pa je 
treba prišteti še dodatnih 0,8 milijarde mark pospeševalnih učinkov. 
Hkrati se odpre 30.000 novih delovnih mest v dejavnostih, 
neposredno povezanih z gradnjo stanovanj, zaradi pospeševalnih 
učinkov pa se sprosti še dodatnih 14.000 novih zaposlitev". 
Nesporno je dejstvo, da so razvite zahodnoevropske države 
pripravljene globoko seči v (proračunski) žep, da pomagajo svojim 
državljanom pri individualnem reševanju stanovanjskega 
problema, saj se zavedajo izredne pomembnosti tega vprašanja. 
Zato se mora Slovenija končno tudi na tem področju približevati 
evropskim standardom in svojim državljanom zagotoviti vse 
pogoje, da si pridobijo primerno stanovanje za svoje družine. 
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BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(namen zakona) 

Z zakonom o denarni pomoči za pridobitev primernega stanovanja 
(v nadaljevanju: zakon) se določajo pogoji za pomoč pri pridobitvi 
etažnega stanovanja oziroma stanovanja v individualni hiši na 
območju Republike Slovenije (v nadaljevanju: stanovanje). 

Pridobitev primernega stanovanja pomeni v skladu s 5. členom 
stanovanjskega zakona (Ur. list RS št. 18/91 in 21/94): 

- nakup starega ali novega stanovanja, 

- novogradnja ali nadomestna gradnja stanovanja 

- rekonstrukcija ali adaptacija stanovanja, 

• nadzidava ali dozidava stanovanja, 

- izgradnja podstrešja. 

2. člen 
(upravičenci do denarne pomoči) 

Upravičenci po tem zakonu so: 

1. državljani Republike Slovenije, ki si s pridobitvijo primernega 
stanovanja iz 1. člena tega zakona prvič rešujejo svoje 
stanovanjsko vprašanje; 

2. državljani Republike Slovenije, ki si s pridobitvijo primernega 
stanovanja rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje, ker jim je zaradi 
spremenjenih družinskih ali zdravstvenih razmer dosedanje 
stanovanje postalo neprimerno; 

3. člen 
(trajanje pravice do denarne pomoči) 

Upravičenec ima pravico do denarne pomoči za pridobitev 
primernega stanovanja (v nadaljevanju: denarna pomoč) v 
koledarskem letu vselitve v pridobljeno stanovanje iz 1. člena 
tega zakona oziroma v primeru, da že uporablja stanovanje, v 
koledarskem letu dokončanja gradbenih del ter v naslednjih treh 
koledarskih letih. 

Pravica iz prejšnjega odstavka velja le za tista koledarska leta, v 
katerih upravičenec uporablja stanovanje v lastne namene. Kot 
uporabo v lastne namene se šteje tudi brezplačno oddajanje 
stanovanja ožjim družinskim članom v skladu s 6. členom 
stanovanjskega zakona. 

4. člen 
(zgornja meja prihodkov) 

Ne glede na določbe 3. člena ima upravičenec pravico do denarne 
pomoči šele od tistega koledarskega leta dalje, ko znaša povprečni 
mesečni dohodek družine na družinskega člana v koledarskem 
letu pred vložitvijo zahtevka manj kot mejni odstotek glede 
povprečne plače v državi. 

Će družina v koledarskem letu pred vložitvijo zahtevka ni imela 
dohodkov in prejemkov oziroma so se njeni dohodki v tekočem 

letu bistveno spremenili, se upošteva le-ti iz tekočega leta na 
način, kot ga določi ministrstvo, pristojno za družino. 

V dohodek družine po tem zakonu se štejejo vsi dohodki v skladu 
z določbami zakona o družinskih prejemkih (Ur. list RS št. 65/93, 
71/94, 73/95, 26/99). 

5. člen 
(drugo stanovanje) 

Če upravičenec ne more več uporabljati stanovanja do izteka 
roka, do katerega je bil upravičen do prejemanja denarne pomoči, 
zaradi spremenjenih okoliščin, zaradi katerih stanovanje ni več 
primerno, lahko pripadajoči del denarne pomoči prejme za drugo 
primerno stanovanje: * ■ 

Drugo stanovanje je stanovanje v skladu s 1. členom tega zakona. 
Čas v katerem je upravičenec upravičen do denarne pomoči za 
drugo stanovanje se skrajša za število koledarskih let, ko je 
upravičenec lahko prejemal denarno pomoč za prvo stanovanje. 
Če je upravičenec pridobil drugo stanovanje v istem koledarskem 
letu, ko je še koristil prvo stanovanje v stanovanjske namene, 
prične doba, v katerem je upravičen do denarne pomoči za drugo 
stanovanje, teči po poteku koledarskega leta, ko je upravičenec 
nazadnje koristil prvo stanovanje v lastne stanovanjske namene. 

6. člen 
(stroški pridobitve stanovanja) 

Stroški pridobitve stanovanja so: 

- stroški za nakup stanovanja, 

- stroški za nakup gradbenega materiala, 

- stroški za plačilo gradbenih storitev, 

- stroški za nakup pripadajočega zemljišča, 

- pavšalni stroški za vloženo lastno delo pri gradnji stanovanja. 

7. člen 
(višina denarne pomoči) 

(1) Denarna pomoč obsega temeljno denarno pomoč, dodatek 
za vzdrževane otroke, za energetsko varčnost in za demografsko 
ogroženost. 

(2) Temeljna denarna pomoč znaša za stanovanja iz prve in 
druge alinee drugega odstavka 1. člena letno 300.000 tolarjev 
oziroma letno 150.000 tolarjev za stanovanja iz tretje, četrte in 
pete alinee drugega odstavka 1. člena. 

(3) Upravičencu se za vsakega vzdrževanega otroka v skladu z 
zakonom o družinskih prejemkih (Ur. list RS št. 65/93, 71/94, 73/ 
95 in 26/99) znesek iz prejšnjega odstavka poveča za 30 
odstotkov. 

(4) Temeljna denarna pomoč iz drugega odstavka tega člena se 
poveča za nadaljnjih 10%, če upravičenec pridobi stanovanje, ki 
izpolnjuje pogoje za pridobitev potrdila o energetski varčnosti. 

(5) Temeljna denarna pomoč iz drugega odstavka tega člena se 
poveča za nadaljnjih 30%, če upravičenec pridobi stanovanje na 
območju, ki je demografsko ogroženo. 

(6) Skupni znesek izplačane temeljne denarne pomoči in dodatkov 
za vzdrževane otroke, energetsko varčnost stanovanja ter 
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demografsko ogroženost ne sme presegati stroškov za pridobitev 
stanovanja iz 6. člena tega zakona. 

(7) V primeru, da je več upravičencev, ki so solastniki istega 
stanovanja, ima vsak upravičenec pravico do sorazmernega 
deleža denarne pomoči. 

8. člen 
(predčasno prenehanje pravice do denarne pomoči) 

Ne glede na določbe 3. člena tega zakona, pravica do denarne 
pomoči preneha v tistem koledarskem letu, ko upravičenec 
prejme denarno pomoč, s katero skupni znesek izplačane denarne 
pomoči doseže stroške za pridobitev stanovanja iz 6. člena tega 
zakona. 

9. člen 
(zagotovitev sredstev) 

Sredstva za izplačevanje denarne pomoči se zagotavljajo v 
državnem proračunu . 

10. člen 
(uveljavitev pravice do denarne pomoči) 

Pravica do denarne pomoči se uveljavlja skladno s tem zakonom 
in s predpisi o splošnem upravnem postopku. 

O pravicah iz prejšnjega odstavka odloča na prvi stopnji lokalno 
pristojni upravni organ, pristojen za stanovanjske zadeve (v 
nadaljevanju: upravni organ). Na drugi stopnji pa odloča pristojno 
ministrstvo. 

11. člen 
(določitev višine denarne pomoči) 

(1) V prvem letu, ko je upravičenec upravičen do prejemanja 
denarne pomoči in v vseh naslednjih treh letih višino denarne 
pomoči določi upravni organ. 

(2) Za določitev višine temeljne denarne pomoči na podlagi 
drugega odstavka 7. člena in dodatkov na podlagi tretjega, četrtega 
in petega odstavka 7. člena so odločilne dejanske razmere 
upravičenca (v nadaljevanju: razmere) v koledarskem letu vselitve 
v pridobljeno stanovanje iz 1. člena tega zakona oziroma v primeru, 
da upravičenec že uporablja stanovanje v lastne namene v 
koledarskem letu dokončanja del za pridobitev stanovanja. 

(3) V primeru, da upravičenec izpolni pogoje za prejemanje denarne 
pomoči po preteku koledarskega leta iz prejšnjega odstavka, 
vendar ne pozneje kot po preteku treh nadaljnjih koledarskih let, 
se upoštevajo tedaj veljavne razmere. 

(4) Če se spremenijo razmere iz tretjega, četrtega in petega 
odstavka 7. člena v obdobju, v katerem je upravičenec upravičen 
do prejemanja denarne pomoči, upravni organ na novo določi 
višino denarne pomoči. Določitev spremenjene višine denarne 
pomoči velja z začetkom koledarskega leta, ko je prišlo do 
sprememb razmer pri upravičencu. 

(5) Če odpadejo pogoji iz 1., 2. in 3. člena tega zakona v 
koledarskem letu, v katerem je upravičenec prejel denarno pomoč, 
mora upravni organ razveljaviti odločbo o višini denarne pomoči 
z začetkom novega koledarskega leta. Ko so ponovno izpolnjeni 
pogoji za prejemanje denarne pomoči se uporabi prvi odstavek 
tega člena. 

(6) Upravni organ mora spremeniti ali razveljaviti odločbo o višini 
denarne pomoči, če se naknadno ugotovi, da dohodek 
upravičenca na družinskega člana v obdobju iz prvega odstavka 
3. člena tega zakona presega oziroma ne presega mejnega 
odstotka iz 4. člena tega zakona. 

(7) Če je prišlo pri določitvi višine denarne pomoči do napake, 
mora upravni organ spremeniti oziroma razveljaviti odločbo o 
določitvi višine denarne pomoči najpozneje 30 dni po ugotovitvi 
napake. Sprememba oziroma razveljavitev določbe velja z 
začetkom koledarskega leta, v katerem je bila ugotovljena napaka. 

(8) Če se med izplačevanjem denarne pomoči ugotovi, da se 
prejemki izplačujejo na podlagi neresničnih podatkov, upravni 
organ izda odločbo o prenehanju pravice do denarne pomoči in 
zahteva vračilo neupravičeno pridobljene premoženjske koristi z 
zamudnimi obresti. 

12. člen 
(vloga za pridobitev denarne pomoči) 

Vlogo za pridobitev denarne pomoči za tekoče leto se odda 
najpozneje do 31. marca tekočega leta pri upravnem organu. 

Upravičenec do denarne pomoči mora sporočiti upravnemu 
organu vsako spremembo, ki ima za posledico prenehanje pravice, 
do teh prejemkov ali spremembo njihove višine, v 15 dnevih po 
dnevu, ko je taka sprememba nastala. 

13. člen 
(izdaja odločbe o višini denarne pomoči) 

Upravni organ izda odločbo o višini denarne pomoči najpozneje v 
60 dneh po prejemu vloge za pridobitev denarne pomoči. 

14. člen 
(izplačevanje denarne pomoči) 

V koledarskem letu, ko upravni organ prvič izda odločbo o določitvi 
višine denarne pomoči se upravičencu izplača celotni letni znesek 
denarne pomoči v 30 dneh po izdaji odločbe. Za vsako nadaljnjo 
koledarsko leto, ko je upravičenec upravičen do denarne pomoči 
pa najpozneje do 30. aprila tekočega leta. 

V primeru, da se z novo odločbo poviša višina denarne pomoči, 
mora upravni organ izplačati razliko do nove višine denarne pomoči 
v 30 dneh po izdaji nove odločbe. 

Denarna pomoč ne šteje med vire dohodnine iz 2. in 7. člena 
zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71-2582/93, RS 7-450/95, 
RS 18-1062/96, RS 44-2703/96, RS 1-1/99, RS 11-549/99), in se 
ne obdavčuje z davki. 

15. člen 
(vračilo denarne pomoči) 

Če se z novo odločbo zmanjša ali ukine denarna pomoč, mora 
upravičenec vrniti preveč prejeto pomoč najpozneje v 30 dneh 
po prejemu odločbe. 

16. člen 
(akontacija denarne pomoči) 

(1) Ne glede na zakonske določbe ima oseba, ki izpolnjuje vse 
pogoje za pridobitev pravice do denarne pomoči razen časovnega 
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pogoja iz prvega odstavka 3. člena tega zakona, pravico do 
prejemanje akontacije denarne pomoči (v nadaljevanju: 
akontacija). 

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka ima pravico do akontacije za 
pridobitev primernega stanovanja v štirih zaporednih koledarskih 
letih od začetka gradnje stanovanja iz 1. člena tega zakona do 
začetka koledarskega leta, ko pridobi pravico do prejemanje 
denarne pomoči. 

(3) Akontacija se ugotavlja na podlagi predloženih predračunov 
za nakup gradbenega materiala za pridobitev stanovanja iz 1. 
člena tega zakona, letna akontacija za pridobitev stanovanja pa 
ne sme presegati 70 odstotkov zneska, ugotovljenega na podlagi 
7. člena in 21. člena tega zakona. 

(4) Glede določitve višine akontacije se smiselno uporabljajo 
določbe 11. člena tega zakona, glede postopka pridobitve in 
izplačevanja akontacija pa se smiselno uporabljajo določbe 10. in 
12. do 15. člena tega zakona. 

(5) Izplačane akontacije se poračunajo od tistega koledarskega 
leta dalje, ko oseba iz prvega odstavka tega člena izpolni vse 
pogoje za pridobitev pravice do prejemanja denarne pomoči. 
Razliko do denarne pomoči oziroma denarna pomoč se začne 
izplačevati od tistega koledarskega leta dalje, ko presega vsota 
neizplačanih letnih zneskov denarne pomoči skupni znesek 
izplačanih letnih akontacij. 

(6) Oseba iz prvega odstavka tega člena lahko prejema akontacijo 
le za eno stanovanje. 

(7) V primeru, da oseba iz prvega odstavka tega člena ne izpolni 
vseh pogojev za pridobitev pravice denarne pomoči do konca 
desetega koledarskega leta po začetku prejemanja akontacije, 
upravni organ izda odločbo o vračilu izplačanih akontacij. Rok za 
vračilo izplačanih akontacij je najpozneje 180 dni po prejemu 
odločbe. 

(8) Upravni organ zavaruje izplačane akontacije z obremenitvijo 
stanovanja s pripadajočim zemljiščem z zastavno pravico v dobro 
Republike Slovenije (hipoteka). 

17. člen 
(kazenske določbe) 

(1) Z denarno kaznijo 50.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
upravičenec do denarne pomoči, ki v roku 15 dni po nastanku 
spremembe upravnemu organu ne sporoči vsake spremembe, 
ki ima za posledico prenehanje ali zmanjšanje pravice do teh 
prejemkov (drugi odstavek 12. člena). 

(2) Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev se kaznuje posameznik, 
če v vlogi izkaže neresnične podatke (prvi odstavek 12. člena). 

(3) Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
300.000 do 6,000.000 tolarjev, če z namenom, da bi pridobil denarno 
pomoč da krive podatke o dohodkih, stroških, predmetih ali drugih 
okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev upravičenosti do prejemanja 
denarne pomoči ali na drug način preslepi upravni organ, če 
dejanje, ki ga stori s takšnim ravnanjem ne predstavlja kaznivega 
dejanja. 

(4) Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo od 
300.000 do 6,000.000 tolarjev, če z namenom, da bi pridobil 

akontacijo da krive podatke o predračunih za nakup gradbenega 
materiala, oziroma če izplačano akontacijo ne porabi za nakup 
gradbenega materiala na podlagi predloženih predračunov 
oziroma če gradbeni material ne uporabi za pridobitev stanovanja 
ali na drug način preslepi upravni organ, če dejanje, ki ga stori's 
takšnim ravnanjem ne predstavlja kaznivega dejanja. 

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

18. člen 
(sprejem podzakonskih aktov) 

Najkasneje 30 dni po uveljavitvi tega zakona minister, pristojen 
za stanovanjske zadeve sprejme pravilnik o načinu ugotavljanja 
primernega stanovanja, pravilnik o dodelitvi denarne pomoči in 
akontacij, pravilnik o kriterijih za določitev stroškov za pridobitev 
stanovanja, pravilnik o pogojih in postopku za dodelitev potrdila o 
energetski varčnosti stanovanjskega objekta in predpiše obrazec 
ter postopek za oddajo vloge za pridobitev denarne pomoči. 

19. člen 
(višina mejnega odstotka) 

Mejni odstotek dohodka na družinskega člana v odstotkih 
povprečne plače v državi iz 4. člena tega zakona znaša: 

- v letu 2000: 30%, 

- v letu 2001: 75%, 

• od leta 2002 dalje: 100%. 

20. člen 
(dodatek za Posočje) 

TOmeljna denarna pomoč iz drugega odstavka 7. člena se do 31. 
12. 2005 poveča za nadaljnjih 30%, če upravičenec pridobi 
stanovanje na območju, ki ga je prizadel potres s prvim sunkom 
dne 12. aprila 1998, z epicentrom v naselju Lepena in ki je določen 
v 2. členu Zakona o popotresni obnovi objektov in spodbujanju 
razvoja v Posočju (Ur. list RS, št. 45-1948/98, RS 67-3181/98). 

21. člen 
(inšpekcijsko nadzorstvo) 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona, 
izvajajo inšpektorji inšpektorata v sestavi ministrstva, pristojnega 
za stanovanjske zadeve. 

22. člen 
(začetek uporabe) 

Upravičenec po tem zakonu je oseba, ki je pridobila stanovanje 
po 31. 12. 1999 in ki izpolnjuje pogoje iz prve ali druge alinee 2. 
člena. 

23. člen 
(začetek veljavnosti) 

Ta zakon začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu. 
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OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

V prvem členu je opredeljen namen zakona, t.j. določitev pogojev 
za pomoč pri pridobitvi etažnega stanovanja oziroma stanovanja 
v individualni hiši na območju Republike Slovenije. Kot pridobitev 
primernega stanovanja se šteje nakup starega aH novega 
stanovanja, novogradnja ali nadomestna gradnja stanovanja, 
rekonstrukcija ali adaptacija stanovanja, nadzidava ali dozidava 
stanovanja, izgradnja podstrešja. 

Drugi člen določa upravičence do denarne pomoči, ki so državljani 
Republike Slovenije, ki si s pridobitvijo primernega stanovanja iz 
1. člena tega zakona prvič rešujejo svoje stanovanjsko vprašanje 
ali ki si s pridobitvijo primernega stanovanja rešujejo svoje 
stanovanjsko vprašanje, ker jim je zaradi spremenjenih družinskih 
ali zdravstvenih razmer dosedanje stanovanje postalo 
neprimerno. 

V tretjem členu je določeno, da ima upravičenec pravico do 
denarne pomoči za pridobitev primernega stanovanja v 
koledarskem letu vselitve v pridobljeno stanovanje iz 1. člena 
tega zakona oziroma v primeru, da že uporablja stanovanje, v 
koledarskem letu dokončanja gradbenih del ter v naslednjih treh 
koledarskih letih. 

V četrtem členu se omeji pravica upravičenca do denarne pomoči 
šele od tistega koledarskega leta dalje, ko znaša povprečni 
mesečni dohodek družine na družinskega člana v koledarskem 
letu pred vložitvijo zahtevka manj kot mejni odstotek glede 
povprečne plače v državi. 

Peti člen dopušča možnost, da lahko v primeru, če upravičenec 
ne more več uporabljati stanovanja do izteka roka, do katerega je 
bil upravičen do prejemanja denarne pomoči, zaradi spremenjenih 
okoliščin, zaradi katerih stanovanje ni več primerno, pripadajoči 
del denarne pomoči prejme za drugo primerno stanovanje. 

V šestem členu so določeni stroški pridobitve stanovanja. 

Šesti člen natančno določa obseg denarne pomoči, ki je 
sestavljena temeljne denarne pomoči in dodatkov za vzdrževane 
otroke, za energetsko varčnost ter za demografsko ogroženost 
ter višino le-te. 

Deveti člen določa, da se sredstva za izplačevanje denarne pomoči 
zagotavljajo v državnem proračunu . 

Deseti člen zagotavlja, da se pravica do denarne pomoči uveljavlja 
skladno s tem zakonom in s predpisi o splošnem upravnem 
postopku. 

Z enajstim členom je določena višina denarne pomoči za 
posameznega upravičenca. 

Dvanajsti člen določa roke za oddajo vloge za pridobitev denarne 
pomoči. 

Štirinajsti člen določa roke za izplačevanje denarne pomoči. 

Petnajsti člen določa pogoje pod katerimi je potrebno vrniti denarno 
pomoč. 

Šestnajsti člen določa pogoje in postopek za izplačevanje akontacij 
denarne pomoči v primeru gradnje ali gradbene izboljšave 
stanovanja. Oseba, ki izpolnjuje vse pogoje za pridobitev pravice 
do denarne pomoči razen časovnega pogoja iz prvega odstavka 
3. člena tega zakona,' ima pravico do prejemanje akontacije 
denarne pomoči. Ta oseba ima pravico do akontacije za pridobitev 
primernega stanovanja v štirih zaporednih koledarskih letih od 
začetka gradnje stanovanja iz 1. člena tega zakona do začetka 
koledarskega leta, ko pridobi pravico do prejemanje denarne 
pomoči. Akontacija se ugotavlja na podlagi predloženih 
predračunov za nakup gradbenega materiala za pridobitev 
stanovanja iz 1. člena tega zakona, letna akontacija za pridobitev 
stanovanja pa ne sme presegati 70 odstotkov zneska, 
ugotovljenega na podlagi 7. člena in 21. člena tega zakona. V 
primeru, da ta oseba ne izpolni vseh pogojev za pridobitev pravice 
denarne pomoči do konca desetega koledarskega leta po začetku 
prejemanja akontacije, upravni organ izda odločbo o vračilu 
izplačanih akontacij. Rok za vračilo izplačanih akontacij je 
najpozneje 180 dni po prejemu odločbe. Upravni organ zavaruje 
izplačane akontacije z obremenitvijo stanovanja s pripadajočim 
zemljiščem z zastavno pravico v dobro Republike Slovenije 
(hipoteka). 

Sedemnajsti člen predvideva kazni za kršitev zakona. 

V devetnajstem členu se določi postopni porast mejnega odstotka 
dohodka na družinskega člana v odstotkih povprečne plače v 
državi, s katerim se postopno širi krog upravičencev do denarne 
pomoči. 

V enaindvajsetem členu je opredeljen začasni dodatek na temeljno 
denarno pomoč, če upravičenec pridobi stanovanje na območju, 
ki ga je prizadel potres 12. aprila 1998, z epicentrom v naselju 
Le pena v Posočju. 

Dvaindvajseti člen določa začetek uporabe zakona. 

■ 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI POGODBE SVETOVNE 

ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO 

LASTNINO 0 AVTORSKI PRAVICI 

(MSOILAP) 

- EPA 851 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 112. seji dne 3/6-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA, ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE 
SVETOVNE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO 
LASTNINO O AVTORSKI PRAVICI, 

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

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

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

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Lojze MARINČEK, minister za znanost in tehnologijo; 
- dr. Bojan PRETNAR, direktor Urada za intelektualno lastnino; 
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve; 
- Andrej PIANO, svetovalec Vlade Republike Slovenije v uradu 
za intelektualno lastnino; 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 
zunanje zadeve. 

I.člen 2. člen 

Ratificira se Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno Pogodba se v izvirniku v angleškem in prevodu v slovenskem 
lastnino o avtorski pravici, sprejeta v Ženevi 20. decembra 1996. jeziku glasi: 
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POGODBA SVETOVNE ORGANIZACIJE 

ZA INTELEKTUALNO LASTNINO 

O AVTORSKI PRAVICI 

sprejeta na diplomatski konferenci 20. decembra 1996 

Uvod 

Pogodbenice 

želijo čim učinkoviteje in enotneje razvijati in ohranjati varstvo 
pravic avtorjev na njihovih književnih in umetniških delih, 

priznavajo potrebo po uvedbi novih mednarodnih pravil in pojasnitvi 
razlage določenih obstoječih pravil zaradi ustrezne rešitve 
vprašanj, ki se postavljajo v zvezi z novim gospodarskim, 
družbenim, kulturnim in tehnološkim razvojem, 

priznavajo velik vpliv razvoja in zbliževanja informacijskih ter 
komunikacijskih tehnologij na ustvarjanje in uporabo književnih in 
umetniških del, 

poudarjajo izreden pomen varstva avtorske pravice kot spodbude 
za književno in umetniško ustvarjanje, 

priznavajo potrebo po ohranitvi ravnotežja med pravicami avtorjev 
in širšim javnim interesom predvsem na področju izobraževanja, 
raziskovanja in dostopa do informacij, kot se to kaže v Bernski 
konvenciji, 

zato so sklenile, kot sledi: 

1. člen 
Razmerje do Bemske konvencije 

(1) Za pogodbenice, ki so države Unije, ustanovljene z Bernsko 
konvencijo za varstvo književnih in umetniških del, pomeni ta 
pogodba poseben sporazum v smislu 20. člena te konvencije. 
Pogodba nima nobene povezave z drugimi pogodbami razen z 
Bernsko konvencijo ter ne vpliva na pravice in obveznosti iz 
katere koli druge pogodbe. 

(2) Nič v tej pogodbi ne ukinja obstoječih obveznosti, ki jih imajo 
pogodbenice druga do druge po Bernski konvenciji za varstvo 
književnih in umetniških del. 

(3) V nadaljevanju se "Bernska konvencija" nanaša na Pariški 
akt Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del z 
dne 24. julija 1971. 

(4) Pogodbenice upoštevajo 1. do 21. člen Bernske konvencije in 
njeno prilogo. 

2. člen 
Obseg varstva avtorske pravice 

Varstvo avtorske pravice obsega izraze, ne pa idej, postopkov, 
metod dela ali matematičnih pojmov kot takšnih. 

3. člen 
Uporaba 2. do 6. člena Bernske konvencije 

Pogodbenice smiselno uporabljajo določbe 2. do 6. člena Bernske 
konvencije glede varstva, predvidenega s to pogodbo, 

4. člen 
Računalniški programi 

Računalniški programi so varovani kot književna dela v smislu 2. 
člena Bernske konvencije. To varstvo se uporablja za 
računalniške programe ne glede na način ali obliko, v kateri so 
izraženi. 

5. člen 
Zbirke podatkov (baze podatkov) 

Zbirke podatkov ali drugega gradiva v kakršni koli obliki, ki po 
izbiri ali razporeditvi vsebine pomenijo intelektualne stvaritve, so 
varovane kot takšne. To varstvo ne obsega samih podatkov ali 
samega gradiva in ne posega v katero koli avtorsko pravico na 
podatkih ali gradivu, vsebovanem v zbirki. 

6. člen 
Pravica do distribuiranja 

(1) Avtorji književnih in umetniških del uživajo izključno pravico 
dovoljevati, da izvirnik in primerki njihovih del postanejo dostopni 
javnosti s prodajo ali drugačnim prenosom lastninske pravice. 

(2) Nič v tej pogodbi ne vpliva na svobodo pogodbenic, da določijo 
morebitne pogoje, pod katerimi se šteje, da je po prvi prodaji ali 
drugačnem prenosu lastninske pravice izvirnika ali primerka dela 
z dovoljenjem avtorja pravica iz prvega odstavka izčrpana. 

7. člen 
Pravica do dajanja v najem 

(1) Avtorji 

(1) računalniških programov, 

(ii) kinematografskih del in 

(iii) del, vsebovanih na fonogramih, kot to določa domače pravo 
pogodbenic, 

uživajo izključno pravico dovoljevati, da se izvirniki ali primerki 
njihovih del dajejo v komercialni najem javnosti. 

(2) Prvi odstavek se ne uporablja 

(i) za računalniške programe, če sam program ni bistven predmet 
najema, in 

(ii) za kinematografska dela, razen če je posledica takšnega 
dajanja v komercialni najem obsežno kopiranje teh del, ki bistveno 
prizadene izključno pravico do reproduciranja. 

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka lahko pogodbenica, ki 
je imela na dan 15. aprila 1994 v veljavi sistem pravičnega 
nadomestila avtorjem za dajanje primerkov njihovih del, 
vsebovanih na fonogramih, v najem in ga še vedno ima, obdrži ta 
sistem pod pogojem, da komercialno dajanje del, vsebovanih na 
fonogramih, v najem bistveno ne prizadene izključne pravice 
avtorjev do reproduciranja. 

8. člen 
Pravica do javne priobčitve 

Brez vpliva na določbe točke (ii) prvega odstavka 11. člena, točk 
(i) in (ii) prvega odstavka 11. bis člena, točke (ii) prvega odstavka 
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11. fer člena, točke (ii) prvega odstavka 14. člena in prvega 
odstavka 14. bis člena Bernske konvencije avtorji književnih in 
umetniških del uživajo izključno pravico dovoljevati vsako javno 
priobčitev svojih del po žici ali brezžično, vključno s tem, da 
postanejo njihova dela dostopna javnosti na način, ki omogoča 
posameznikom dostop do njih s kraja in v času, ki ju sami izberejo. 

9. člen 
Trajanje varstva fotografskih del 

Glede fotografskih del pogodbenice ne uporabljajo določb četrtega 
odstavka 7. člena Bernske konvencije. 

10. člen 
Omejitve in izjeme 

(1) Pogodbenice lahko v svoji domači zakonodaji predvidijo 
omejitve ali izjeme glede pravic, ki jih avtorjem književnih in 
umetniških del daje ta pogodba, v nekaterih posebnih primerih, ki 
niso v nasprotju z običajno uporabo dela in pretirano ne posegajo 
v zakonite interese avtorja. 

(2) Pogodbenice morajo pri uporabi Bernske konvencije skrčiti 
vse omejitve ali izjeme od pravic, ki so določene v njej, na nekatere 
posebne primere, ki niso v nasprotju z običajno uporabo dela in 
pretirano ne posegajo v zakonite interese avtorja. 

11. člen 
Obveznosti glede tehničnih ukrepov 

Pogodbenice zagotovijo ustrezno pravno varstvo in učinkovita 
pravna sredstva zoper izognitev dejanskim tehničnim ukrepom, 
ki jih uporabljajo avtorji v zvezi z uresničevanjem svojih pravic po 
tej pogodbi ali Bernski konvenciji in ki omejujejo dejanja v zvezi z 
njihovimi deli, ki jih niso dovolili ali ki po zakonu niso dovoljena. 

12. člen 
Obveznosti v zvezi s podatki za upravljanje pravic 

(1) Pogodbenice zagotovijo ustrezna in učinkovita pravna 
sredstva zoper vse osebe, ki zavestno storijo katero koli od 
naslednjih dejanj in vedo ali bi v primeru civilnopravnih sredstev iz 
utemeljenih razlogov lahko vedele, da bo to povzročilo, omogočilo, 
olajšalo ali prikrilo kršitev katere koli pravice, urejene s to pogodbo 
ali z Bernsko konvencijo: 

(1) odstranitev ali sprememba katerega koli elektronskega podatka 
za upravljanje pravic brez dovoljenja; 

(ii) distribuiranje, uvoz zaradi distribuiranja, radiodifuzno oddajanje 
ali javna priobčitev del ali primerkov del brez dovoljenja, vedoč, 
da so bili elektronski podatki za upravljanje pravic odstranjeni ali 
spremenjeni brez dovoljenja. 

(2) Pojem "podatki za upravljanje pravic", kot je uporabljen v tem 
členu, pomeni podatke, ki identificirajo delo, avtorja dela, imetnika 
katere koli pravice na delu, ali podatke o pogojih uporabe dela 
oziroma katere koli številke ali kode, ki pomenijo takšne podatke, 
če je kateri izmed njih dodan primerku dela ali se pojavlja v zvezi 
z njegovo javno priobčitvijo. 

13. člen 
Časovna uporaba 

Za vse oblike varstva, predvidenega s to pogodbo, pogodbenice 
uporabljajo določbe 18. člena Bernske konvencije. 

f)[- 14. člen 
Določbe o uveljavljanju pravic 

(1) Pogodbenice se zavežejo, da bodo v skladu s svojimi pravnimi 
sistemi sprejele potrebne ukrepe za zagotovitev uporabe te 
pogodbe. 

(2) Pogodbenice zagotovijo, da so po njihovem pravu na razpolago 
postopki za uveljavitev pravic, ki omogočajo učinkovito ukrepanje 
zoper vsako dejanje kršitve pravic, zajetih v tej pogodbi, vključno 
s hitrimi sredstvi za preprečitev kršitev in sredstvi, ki odvračajo 
od nadaljnjih kršitev. 

15. člen 
Skupščina 

(1)(a) Pogodbenice imajo skupščino. 

(b) Vsako pogodbenico predstavlja en delegat, ki mu lahko 
pomagajo namestniki, svetovalci in strokovnjaki. 

(c) Stroške vsake delegacije krije pogodbenica, ki jo je imenovala. 
Skupščina lahko zaprosi Svetovno organizacijo za intelektualno 
lastnino (v nadaljevanju "WIPO") za finančno pomoč, da bi olajšala 
sodelovanje delegacij tistih pogodbenic, ki glede na ustaljeno 
prakso Generalne skupščine Združenih narodov veljajo za države 
v razvoju ali so države v prehodu k tržnemu gospodarstvu. 

(2)(a) Skupščina obravnava zadeve v zvezi z ohranjanjem in 
razvojem te pogodbe ter z njeno uporabo in delovanjem. 

(b) Skupščina opravlja nalogo, ki ji je dodeljena po drugem 
odstavku 17. člena v zvezi z dopustitvijo pristopa določenih 
medvladnih organizacij k tej pogodbi. 

(c) Skupščina določa sklic diplomatske konference za revizijo te 
pogodbe in daje generalnemu direktorju WIPO potrebna navodila 
za njeno pripravo. 

(3)(a) Vsaka pogodbenica, ki je država, ima en glas in lahko 
glasuje le v svojem imenu. 

(b) Pogodbenica, ki je medvladna organizacija, lahko sodeluje pri 
glasovanju namesto svojih držav članic z enakim številom glasov, 
kot je število držav članic, ki so stranke te pogodbe. Nobena 
medvladna organizacija ne more sodelovati pri glasovanju, če 
katera koli od njenih držav članic uresniči svojo pravico do 
glasovanja, in obratno. 

(4) Skupščina se sestaja na rednem zasedanju vsaki dve leti, 
sklicuje pa jo generalni direktor WIPO. 

(5) Skupščina določi svoj poslovnik, vključno s sklicevanjem 
izrednih zasedanj, pogoji za sklepčnost in ob upoštevanju določb 
te pogodbe zahtevano večino za sprejem različnih vrst odločitev. 

, 16. člen 
Mednarodni urad 

Mednarodni urad WIPO opravlja upravne naloge v zvezi s to 
pogodbo. 

17. člen 
Sposobnost postati stranka te pogodbe 

(1) Vsaka država članica WIPO lahko postane stranka te 
pogodbe. 
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(2) Skupščina lahko odloči, da dovoli pristop kateri koli medvladni 
organizaciji, ki izjavi, da ima glede zadev, ki jih ureja ta pogodba, 
pristojnosti ter svojo lastno zakonodajo, obvezujočo za vse njene 
države članice, in da je upravičena po svojih notranjih postopkih, 
da postane stranka te pogodbe. 

(3) Evropska skupnost, ki je na diplomatski konferenci, na kateri 
je bila sprejeta ta pogodba, dala izjavo iz prejšnjega odstavka, 
lahko postane stranka te pogodbe. 

18. člen 
Pravice in obveznosti po pogodbi 

Razen če ni v tej pogodbi izrecno določeno drugače, vsaka 
pogodbenica uživa vse pravice in prevzame vse obveznosti po 
tej pogodbi. 

19. člen 
Podpis pogodbe 

Ta pogodba je do 31. decembra 1997 na voljo za podpis vsaki 
državi članici WIPO in Evropski skupnosti. 

20. člen 
Začetek veljavnosti pogodbe 

Ta pogodba začne veljati tri mesece po tem, ko je pri generalnem 
direktorju WIPO 30 držav deponiralo svoje listine o ratifikaciji ali 
pristopu. 

21. člen 
Začetek učinkovanja pogodbe za stranke pogodbe 

Ta pogodba obvezuje 

(i) 30 držav, omenjenih v 20. členu, od dneva, ko je ta pogodba 
začela veljati; 

(ii) vsako drugo državo po poteku treh mesecev od dneva, ko je 
država deponirala svojo listino pri generalnem direktorju WIPO; 

(iii) Evropsko skupnost po poteku treh mesecev od deponiranja 
njene listine o ratifikaciji ali pristopu, če je bila takšna listina 

3. člen 

Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 
Urad za intelektualno lastnino. 

deponirana po začetku veljavnosti te pogodbe v skladu z 20. 
členom, oziroma po poteku treh mesecev od začetka veljavnosti 
te pogodbe, če je bila takšna listina deponirana pred začetkom 
veljavnosti te pogodbe; 

(iv) vsako drugo medvladno organizacijo, ki postane stranka te 
pogodbe, po poteku treh mesecev od deponiranja njene listine o 
pristopu. 

22. člen 
Nedopustnost pridržkov 

K tej pogodbi niso dopustni pridržki. 

23. člen 
Odpoved pogodbe 

Vsaka pogodbenica lahko odpove to pogodbo z uradnim 
obvestilom, naslovljenim na generalnega direktorja WIPO. 
Odpoved začne učinkovati eno leto po dnevu, ko generalni 
direktor WIPO prejme uradno obvestilo. 

24. člen 
Pogodbeni jeziki 

(1) Ta pogodba je podpisana v enem izvirniku v angleškem, 
arabskem, francoskem, kitajskem, ruskem in španskem jeziku, 
pri čemer so besedila v vseh teh jezikih enako verodostojna. 

(2) Uradno besedilo v jeziku, ki ni eden od navedenih v prvem 
odstavku, določi generalni direktor WIPO na zahtevo 
zainteresirane stranke in po posvetovanju z vsemi 
zainteresiranimi strankami. Za namene tega odstavka pomeni 
"zainteresirana stranka" vsako državo članico WIPO, za katere 
uradni jezik ali enega od uradnih jezikov gre, in Evropsko skupnost 
ter katero koli drugo medvladno organizacijo, ki lahko postane 
stranka te pogodbe, če gre za enega od njenih uradnih jezikov. 

25. člen 
Depozitar 

Depozitar te pogodbe je generalni direktor WIPO. 

4. člen 

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

Pogodba Svetovne organizacije za intelektualno lastnino ( v 
nadaljevanju WIPO) o avtorski pravici je bila sklenjena 20. 
decembra 1996 v Ženevi, Republika Slovenija pa jo je podpisala 
12.12.1997. 

Pogodba VVIPO o avtorski pravici je najpomembnejši mednarodni 
pravni akt na področju varstva avtorskih del po reviziji Bernske 
konvencije leta 1971 v Parizu, s katerim se dajejo avtorjem večje 
pravice kot doslej. 

Pogodba je razdeljena na 25 členov. Prvi del pogodbe, to je členi 
od 1 do 14, določa vsebino posameznih materialnih avtorskih 
pravic (materialne avtorske pravice varujejo premoženjske 
interese avtorja), v drugem delu, v členih od 15 do 25, pa so 
določene naloge skupščine pogodbenic in Mednarodnega urada, 
podpis pogodbe, začetek njene veljavnosti, pogodbeni jeziki... 

Ta pogodba (1. člen) se šteje za poseben dogovor v smislu 20. 
člena Bernske konvencije za varstvo književnih in umetniških del 
(Uradni list SFRJ-MP, št. 14/75, 4/86), ki omogoča članicam te 
konvencije sklepati posebne dogovore, s katerimi se dajejo 
avtorjem širše pravice. Pogodbenice morajo upoštevati (sprejetje 
ustrezne zakonodaje) določbe Bernske konvencije, in sicer člene 
od 1 do 21 ter njeno prilogo (te določbe se nanašajo na vsebino 
pravic). 

V 2. členu je določen obseg varstva avtorske pravice. To varstvo 
uživajo stvaritve, ne pa ideje, postopki, metode dela ali matematični 
pojmi kot takšni. Računalniški programi so varovani kot književna 

dela ne glede na način ali obliko, v kateri so izraženi (4. člen). 
Avtorsko pravno varstvo uživajo tudi zbirke podatkov (5. člen). 

Najpomembnejši del pogodbe so členi od 6 do 9, s katerimi so 
določene vsebine posameznih materialnih avtorskih pravic • 
pravica distribuiranja, pravica dajanja v najem, pravica javne 
priobčitve in trajanje varstva fotografskih del. 

Določbe Bernske konvencije (četrti odstavek 7. člena) glede 
trajanja varstva fotografskih del, t.j. najmanj 25 let od realizacije, 
se ne uporabljajo (ZASP določa trajanje avtorske pravice še 70 
let po smrti avtorja 9. člen pogodbe). 

Uvedena je pravica izključne javne priobčitve po žici ali brezžično, 
s katero se zagotavlja izključna pravica v t.i "predvajanju na 
zahtevo" ( 8. člen). 

Posebna novost sta 11. in 12. člen. 11. člen določa obveznost 
držav pogodbenic za zagotavljanje pravnih sredstev zoper 
izognitev tehničnim ukrepom, ki jih uporabljajo avtorji v zvezi z 
uresničevanjem svojih pravic, 12. člen pa prepoveduje odstranitev 
podatkov za upravljanje s pravicami. 

Za pristop k tej pogodbi ne bo potrebna dopolnitev ali sprememba 
Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/95 
■ ZASP). 

Podpis in ratifikacija ne bosta zahtevala dodatnih proračunskih 
sredstev. 
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Predlog za 

SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 

ZADNJEGA ODSTAVKA 14. TOČKE 18. 

ČLENA ZAKONA 0 PROMETNEM DAVKU 

(0RZPD18) 

- EPA 852 - II - 

Branko Kelemina 
Državni zbor 
Republika Slovenija 

Ljubljana, 15. junij 1999 

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 209. člena Poslovnika 

Državnega zbora RS (Ur. list RS št. 40/93 s spremembami) 

- PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 
ZADNJEGA ODSTAVKA 14. TOČKE 18. ČLENA ZAKONA O 
PROMETNEM DAVKU (Ur. I. RS. št. 4/92 s spremembami). 

Branko Kelemina, l.r. 

Na podlagi 208. člena Poslovnika DZ RS (Ur. I. RS št. 40/93 s 
spremembami) vam pošiljam predlog za obvezno razlago besedila 
zadnjega odstavka 14. točke 18. člena Zakona o prometnem 
davku, da jo skladno z 210. členom Poslovnika DZ RS, 
posredujete v odločitev Državnemu zboru. 

Besedilo zadnlega odstavka 14. točke 18. člena Zakona o 
prometnem davku 

"Če upravičenci po tej točki niso vozniki, lahko v njihovem imenu 
za njihove potrebe motorno vozilo po tej točki vozijo starši oziroma 
skrbnik ali osebe, ki imajo pisno pooblastilo upravičenca, njegovih 
staršev oziroma skrbnika" 

Predlog besedila obvezne razlage: 

"Če upravičenci iz 14. točke niso vozniki, lahko v njihovem imenu 
za njihove potrebe motorno vozilo po tej točki vozijo starši oziroma 
skrbnik ali osebe, ki imajo pisno pooblastilo upravičenca, njegovih 
staršev oziroma skrbnikov brez prisotnosti invalida v motornem 
vozilu. 

OBRAZLOŽITEV: 

V praksi se dogaja, da organi za notranje zadeve, davčni 
inšpektorji in cariniki kaznujejo upravičence iz zadnjega odstavka 
14. točke 18. člena zakona o prometnem davku, ki imajo po zakonu 
prometnem davku pravico do uporabe motornega vozila, ki je bil 
pri nakupu oproščen plačila prometnega davka, če ga uporabljajo 
za potrebe invalida. Dogaja se, da npr. sorodnik ali skrbnik kot 
upravičenec po tem zakonu, ko invalida odpelje v zdravilišče, 
ima probleme pri prometni kontroli, ko se vrača z avtomobilom 
domov brez prisotnosti invalida. Prav tako imajo ti upravičenci 
probleme pri uporabi avtomobila brez prisotnosti invalida, kadar 
opravljajo zadeve za njihove potrebe npr. pri nakupih, pri nabavi 
zdravil in pripomočkov za invalide itd. Zaradi mnogih nejasnosti 
pri tolmačenju zadnjega odstavka 14. točke 18. člena zakona o 
prometnem davku s strani organov za notranje zadeve, davčnih 
inšpektorjev in carinikov, ki zahtevajo prisotnost invalidne osebe 
v avtomobilu, ki ga za njihove potrebe vozijo starši oziroma skrbnik 
ali oseba, ki ima pisno pooblastilo upravičenca, njegovih staršev 
oziroma skrbnika, se želi z obvezno razloga zakona zagotoviti 
upravičencem možnost uporabe avtomobila brez obvezne 
prisotnosti invalidne osebe, kadar uporabljajo avtomobil za potrebe 
invalida. 
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Obrazložitev 

PREDLOGA NAJUSTREZNEJŠE TRASE 

PLINOVODA IVI 1/1 KIDRIČEVO - 

ROGATEC 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi na podlagi 45.a in 
45.j člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
v predhodno obravnavo 

- OBRAZLOŽITEV PREDLOGA NAJUSTREZNEJŠE TRASE 
PLINOVODA M 1/1 KIDRIČEVO - ROGATEC, 

ki jo je Vlada Republike Slovenije obravnavala na 112. seji dne 
3. junija 1999. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 

Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega Zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor, 
- Jože NOVAK, direktor Urada Republike Slovenije za 

prostorsko planiranje. 

/ 
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REPIJRUKA SI.OVF.NI.IA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

URAD RS ZA PROSTORSKO PLANIRAN1E 

Številka 350-07-13/98 
Datum 10 5 1999 
filn kid-rng/oorazval/ 

OBRAZLOŽITEV 
PREDLOGA NAJUSTREZNEJŠE TRASE PLINOVODA M 1/1 KIDRIČEVO - ROGATEC 

1. UVOD 

Vzporedni magistralni plinovod M 1/1 Kidričevo - Rogatec predstavlja del vzporednega 
plinovoda od mejne postaje Ceršak do mejne postaje Rogatec, ki bo potekal ob obstoječem 
plinovodu M1 zgrajenim leta 1978. 
Glede na to, da je pretočna zmogljivost obstoječega transportnega plinovodnega sistema 
omejena, nadaljne širjenje porabe ni mogoče brez povečanja kapacitet. Ustrezno povečanje 
kapacitet za čim boljšo in trajnostno energetsko oskrbo krajev vzdolž magistralnega 

. plinovoda R 14 in R 15, pa bo omogočeno z izgradnjo vzporednega plinovoda in s 
postavitvijo kompresorske postaje, ki je v tehnološkem pogledu sestavni del plinovodnega 
sistema. Kompresorska postaja Kidričevo bo predvidoma locirana na razdelilni postaji 
magistralnih plinovodov M1 in M1 /1 (Ceršak - Rogatec) z R 14 (Kidričevo - Zreče) in R 15 
(Kidričevo - Lendava). 
Dolžina predvidenega vzporednega plinovoda od razdelilne postaje Kidričevo s predvideno 
kompresorsko postajo do mejne merno regulacijske postaje (MRP) Rogatec je ca 19 km. 

2. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA NAČRTA 

Priprava lokacijskega načrta za gradnjo vzporednega plinovoda M 1/1 Kidričevo - Rogatec 
se je pričela na podlagi predloga ministra za gospodarske dejavnosti z dne 24.9.1998. 
Na podlagi predloga ministra za gospodarske dejavnosti je minister za okolje in prostor dne 
8.12.1998 določil "Program priprave lokacijskega načrta za gradnjo vzporednega plinovoda 
M 1/1 Kidričevo - Rogatec". 

Program priprave določa vsebino in obseg lokacijskega načrta, udeležence v postopku 
priprave, organizacijo projekta in postopek sprejemanja sprememb in dopolnitev prostorskih 
sestavin planskih aktov in lokacijskega načrta. 

Na podlagi 45.a in 45.j člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni . 
list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93, 47/93. 71/93 in 44/97) 
mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in proučiti variante poteka objekta državne 
infrastrukture, Vlada Republike Slovenije pa jih predloži Državnemu zboru Republike 
Slovenije v predhodno obravnavo 45.b člen pa določa, da minister v soglasju z ministrom 
pristojnim za gospodarske dejavnosti predloži Vladi RS osnutek lokacijskega načrta in v 
obrazložitvi predstavi tudi variante, ki so bile v času priprave lokacijskega načrta izločene kot 
neustrezne s funkcionalnega, finančnega in okoljevarstvenega vidika. 
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V danem primeru se na podlagi predhodnih proučitev variant reševanja širitve slovenskega 
plinovodnega omrežja in študije za celovito presojo vplivov na okolje ugotavlja, da je 
najustreznejša varianta tista, ki poteka vzporedno z obstoječim plinovodom. Vzporedni potek 
plinovoda je najustreznejši glede na vse tri prej opisane vidike: 
funkcionalni vidik: 
• omogočena je trajnostna oskrba vseh krajev ob trasi, 
• vključenost Slovenije v evropski energetski sistem, 
• varčna in smotrna raba prostora - uporaba obstoječih koridorjev oziroma lociranje v 

skupne koridorje, 
• zagotavljanje energetske in distribucijske učinkovitosti, 
finančni vidik: 
• uresničljivost glede na stvarne tehnološke možnosti gradnje, 
• sprejemljiva višina stroškov naložbe, obratovanja in vzdrževanja. 
• omogočena ;e postopna gradnja glede na energetske potrebe in ekonomske možnosti 
okoljevarstveni vidik: 
• trasa v največji možni meri varuje kulturne in naravne vrednote prostora, 
• prilagojenost prostorskim danostim, 

kar je v skladu z izhodišči, ki jih opredeljuje Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih 
sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list 
RS št. 11/99), ki v 2. členu v podpoglavju Energija določa, da mora biti pri načrtovanju novih, 
posodobljenih ali razširitvi obstoječih energetskih objektov in naprav za proizvodnjo, prenos 
in distribucijo energije, skladno s sprejetimi madnarodnimi načeli in usmeritvami v trajnostni 
razvoj energetskih sistemov, izkazan pozitivni vpliv na regionalni in urbani razvoj, energetska 
in .distribucijska učinkovitost, gospodarnost, okoljevarstvena in družbena sprejemljvost. 

3. PREDLOG NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE 

Na podlagi predhodne proučitve možnih variant reševanja širitve slovenskega plinovodnega 
omrežja, ki jo je izdelal Geoplin - slovenska naftna družba, cesta Ljubljanske brigade 11, 
Ljubljana so bile obravnavane: 

A/ 3 variante širitve magistralnega plinovoda 

a/ Izgradnja magistralnega plinovoda Ceršak - Podlog preko Pohorja 
je na podlagi pretočno - tlačnih razmer leta 1989 v mednarodnem plinovodnem 
omrežju zasnovana kot neposredna povezava mejne postaje z osrednjim delom 
slovenskega plinovodnega sistema. S tem plinovodom bi se sicer povečale transportne 
kapacitete, vendar ne bi bil zagotovljen potreben tlak, zaradi česar bi prihajalo do redukcij 
v času največjih potreb. 

b/ Podvojitev magistralnega plinovoda M 1 z vzporednim plinovodom M 1/1 
v celoti omogoča realizacijo programa plinifikacije, kot je opredeljeno v Resoluciji o 
strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Uradni list RS št. 9/96) in tranzit 
zemeljskega plina za Hrvaško. 

c/ Zamenjava obstoječega cevovoda s cevodom večjega premera 
bi onemogočala kontinuirano oskrbo s plinom,poleg tega pa je obstoječi plinovod tehnično 
brezhiben, tako, da zamenjava iz tehničnega in ekonomskega vidika ni smiselna. 
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BI 2 varianti lokacije kompresorske postaje 

a/ Izgradnja kompresorske postaje na lokaciji mejne regulacijske postaje v Rogatcu; 
ta bi omogočala povečanje kapacitet slovenskega plinovodnega omrežja, vendar ne v 
optimalnem tehničnem pogledu in bi le delno realizirala program plinifikacije, kot je 
opredeljeno v predlogu Nacionalnega energetskega programa.Ta rešitev bi omogočala 
tranzit zemeljskega plina za Hrvaško, ne pa tudi oskrbe krajev vzdolž magistralnih 
plinovodov R 14 in R 15 in bi le delno omogoča povezavo z madžarskim 
plinovodnim sistemom. 

b/ izgradnja kompresorske postaje na lokaciji razdelilne postaje Kidričevo 
na mestu križanja obstoječih plinovodov M1, R 14 in R 15 omogoča povezavo z 
madžarskim plinovodnim omrežjem in s tem: 
- uvoz zemeljskega plina iz Madžarske, 
- skladiščenje zemeljskega plina v podzemnem skladišču na Madžarskem, 
ter nemoteno oskrbo krajev vzdolž magistralnega plinovoda R 14 (Pragersko, Slovenska 
Bistrica, Zreče) in R 15 (SV Štajerska in Prekmurje - Ptuj, Gornja Radgona, Ljutomer, 
Ormož, Murska Sobota, Lendava). 

Na osnovi navedene proučitve alternativnih rešitev je bila z upoštevanjem vseh tehnično - 
tehnoloških razlogov, kakor tudi predvidenih investicijskih stroškov izbrana optimalna 
varianta. Ta predvideva povečanje obstoječega plinovoda z izgradnjo kompresorske postaje 
m vzporednega plinovoda, saj le taka kombinacija zagotavlja uresničevanje povečanja 
oskrbe in transporta zemeljskega plina. 

• 
Mikrolokacija kompresorske postaje na lokaciji razdelilne postaje Kidrčevo je predlagana v 
skladu s Pravilnikom o tehničnih pogojih in normativih za varen transport tekočih in plinastih 
ogljikovodikov po magistralnih naftovodih in plinovodih ter naftovodih in plinovodih za 
mednarodni transport. Lokacija na križišču magistralnih plinovodov je povezana z zahtevnim 
cevovodnim sistemom povezav in s tem omogoča maksimalno fleksibilnost magistralnega 
plinovodnega omrežja, ki ga sestavljajo M 1 (Ceršak - Rogatec), R 14 (Kidričevo - Slovenska 
Bistrica/ Zreče), R 15 (Ptuj / Gornja Radgona / Ljutomer / Ormož / Murska Sobota / 
Lendava) in novega vzporednega plinovoda M 1/1. 

Odmik lokacije kompresorske postaje od načrtovanega križanja obstoječih in predvidenega 
plinooda bi bil iz tehničnega in okoljevarstvenega vidika neustrezen.saj bi to pomenilo premik 
celotne instalacije in s tem velikega števila cevovodnih povezav na novo lokacijo, kar bi 
pomenilo dodatno obremenjenost okolja v smislu zasedenosti prostora ne samo s 
plinovodnimi cevmi temveč tudi z dovoznimi cestami in ostalo infrastrukturo. 

Za predlagano varianto je bila pred začetkom priprave lokacijskega načrta za vzporedni 
plinovod M 1/1 Kidričevo - Rogatec izdelana tudi "Študija za celovito presojo vplivov na 
okolje - Ranljivost okolja za plinovod", ki jo je izdelal Oddelek za krajinsko arhitekturo, 
Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani (april 1998), ki ugotovlja. da je vodenje 
predvidenega plinovoda vzporedno z obstoječim ustrezno. Študija je pokazala pri drugih 
predlogih večje vplive in večjo ranljivost prostora, kot jo kaže predlagana trasa. Poleg tega 
pa v primerih gradnje novega plinovoda, ki naj poveča zmogljivost obstoječemu omrežju, 
velja načelo, da je treba, če je le mogoče, nove cevovode locirati v traso obstoječih. 
S traso vzporednega plinovoda M 1/1 Kidričevo - Rogatec soglaša Ministrstvo za 
gospodarske dejavnosti in Ministrstvo za kulturo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano pa predlagani trasi vzporednega plinovoda ne nasprotuje. S traso vzporednega 
plinovoda M 1/1 Kidričevo - Rogatec soglašajo tudi občine: Kidričevo, Majšperk, Rogašk 
Slatina in Rogatec, po katerih prostoru poteka, s čimer je zagotovljena tudi družbena 
sprejemljivost posega v lokalnih skupnostih in širši javnosti. 
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Skupna investicijska vrednost vzporednega plinovoda M 1/1 Kidričevo - Rogatec z vsemi 
objekti na trasi je 6,88 miljarde SIT. Navedeni projekt bo v celoti financiralo podjetje Geoplin 
in zanj niso potrebna javna sredstva iz državnega proračuna. 

4. SKLADNOST S PROSTORSKIMI SESTAVINAMI PLANSKIH AKTOV 

V prostorskih sestavinah Dolgoročnega plana SR Slovenije za obdobje 1986 - 2000 (Uradni 
list SRS št. 1/86, 41/87, 12/89 in 36/90 ter Uradni list RS št. 27/91, 72/95 in 11/99) in 
prostorskih sestavinah družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986 - 1990 (Uradni list 
SRS št. 2/86, 41/89 in 23/89 ter Uradni list RS št. 72/95 in 11/99) je prikazan obstoječi 
plinovod M1 in vzporedni plinovod M 1/1 kot plan. 

Trasa plinovoda M 1/1 od Kidričevega do Rogatca poteka po prostoru občin Kidričevo, 
Majšperk, Rogaška Slatina in Rogatec, kjer veljajo naslednji prostorski planski akti: 
• Občina Kidričevo - Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 

srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 za območje 
Občine Kidričevo, dopolnjen v letu 1996 (Uradni list RS št. 49/97). Trasa M 1/1 s 
pripadajočimi koridorji je sestavni del planskega dokumenta. Kompresorska postaja ni 
vključena v srednjeročni družbeni plan Občine Kidričevo, zato je v tem delu potrebna 
sprememba in dopolnitev planskih dokumentov. 

• Občina Majšperk - Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
srednjeročnega družbenega plana občine Ptuj za obdobje 1986 - 1990 za območje 
Občine Majšperk, dopolnjen v letu 1996 (Uradni list RS št. 20/97). Trasa M 1/1 s 
pripadajočim koridorjem je vključena v veljavni planski dokument. 

• Občina Rogaška Slatina - trenutno so v veljavi prostorske sestavine dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 39/90 in 63/93). 
Vzporedni plinovod M 1/1 ni vključen v planski dokument, zato boao v tem delu potrebne 
spremembe in dopolnitve. 

• Občina Rogatec - trenutno so v veljavi prostorske sestavine dolgoročnega in 
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS št. 39/90 in 63/93). 
Predlog sprememb in dopolnitev, ki zajema tudi M 1/1 je bil potrjen na 32. seji občinskega 
sveta v četrtek 5.11.1998. Predlog čaka na objavo v Uradnem listu. 

Podporo realizaciji vzporednega plinovoda predstavljajo tudi: 
• Resolucija o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo (Uradni list RS št. 9/96), ki 

določa, da mora biti spodbujan razvoj magistralnega in distribucijskega omrežja in da je 
treba omogočiti razpoložljivost zemeljskega plina v vseh slovenskih regijah. 

• Predlog Nacionalnega energetskega programa Republike Slovenije (december 1997), ki 
predvideva dograditev obstoječega plinovodnega sistema z magistralnim plinovodom M 
1/1 Ceršak - Rogatec. 

• Evropska energetska listina (European Energy Charter) in na njej temelječa Pogodba o 
energetski listini (Uradni list RS št. 42/97), ki zavezuje države podpisnice, da ne 
postavljajo nerazumnih ovir za tranzit energetskih medijev. 
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5. PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA ODBORU ZA INFRASTRUKTURO IN 
OKOLJE DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje dne 10.5.1994 in 18. 5.1994 Odbora za 
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS predlagana trasa vzporednega plinovoda M 1/1 
Kidričevo - Rogatec ne predstavlja sprememb in dopolnitev državnih prostorskih aktov, 
predstavlja samo delno dopolnitev občinskih prostorskih aktov. 

Gradivo na podlagi katerega je izdelan predlog najustreznejše trase se v skladu s četrto 
alineo drugega odstavka 45. a člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor 
(Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 
44/97) posreduje Državnemu zboru RS v predhodno obravnavo. 

Gradivo je priravljeno na naslednji način: 
• Študija za celovito presojo vplivov na okolje (marec - april 1998); Oddelek za krajinsko 

arhitekturo biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, 
• Obrazložitev z utemeljitvijo trase vzporednega plinovoda M 1/1 Kidričevo - Rogatec (januar 

1999); Razvojni center Planiranje d.o.o., Celje; 
• Skladnost variante s prostorskimi sestavinami planskih aktov (februar 1999); Razvojni center 

Planiranje d.o.o. Celje; 
• Pregledna situacija območja M 1:50000 (pomanjšana). 

Pripravila: 
Barbara Percvič 
Višja svetovalka 
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UTEMELJITEV TRASE VZPOREDNEGA PLINOVODA M l/I KIDRIČEVO - ROGATEC 

Vzporedni magistralni plinovod M l/l Kidričevo - Rogatec predstavlja del vzporednega plinovoda od 
mejne postaje Ceršak do mejne postaje Rogatec, ki bo potekal ob obstoječem plinovodu Ml zgrajenim 
leta 1978. 
Glede na to, da je pretočna zmogljivost obstoječega transportnega plinovodnega sistema omejena, 
nadaljne širjenje porabe ni mogoče brez povečanja kapacitet. Ustrezno povečanje kapacitet za čim boljšo 
in trajnostno energetsko oskrbo krajev vzdolž magistralnega plinovoda R 14 in R 15, pa bo omogočeno z 
izgradnjo vzporednega plinovoda in s postavitvijo kompresorske postaje, ki je v tehnološkem pogledu 
sestavni del plinovodnega sistema. Kompresorska postaja Kidričevo bo predvidoma locirana na 
razdelilni postaji magistralnih plinovodov Ml in Ml/l (Ceršak - Rogatec) z R 14 (Kidričevo - Zreče) in 
R 15 (Kidričevo - Lendava). 
Dolžina predvidenega vzporednega plinovoda od razdelilne postaje Kidričevo s predvideno 
kompresorsko postajo do mejne merno regulacijske postaje (MRP) Rogatec je ca 19 km. 

Na podlagi predhodnih proučitev variant reševanja širitve slovenskega plinovodnega omrežja in študije 
za celovito presojo vplivov na okolje se ugotavlja, da je najustreznejša varianta tista, ki poteka 
vzporedno z obstoječim plinovodom. Vzporedni potek plinovoda je najustreznejši z naslednjih vidikov, 
funkcionalni vidik: 
• omogočena je trajnostna oskrba vseh krajev ob trasi, 
• vključenost Slovenije v evropski energetski sistem, 
• varčna in smotrna raba prostora - uporaba obstoječih koridorjev 
• zagotavljanje energetske in distribucijske učinkovitosti 
finančni vidik: 
• uresničljivost glede na stvarne tehnološke možnosti gradnje, 
• sprejemljiva višina stroškov naložbe, obratovanja in vzdrževanja 
• omogočena je postopna gradnja glede na energetske potrebe in ekonomske možnosti 
okoljevarstveni vidik: 
• trasa v največji možni meri varuje kulturne in naravne vrednote prostora 
• prilagojenost prostorskim danostim, • 
kar je v skladu z usmeritvijo, ki jo opredeljuje Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin 
dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (Uradni list RS št. 11/99). 

Predhodna proučitev možnih variant reševanja širitve slovenskega plinovodnega omrežja, ki jo je izdelal 
Geoplin - slovenska naftna družba je obravnavala: 
Al 3 variante širitve magistralnega plinovoda 
a/ Izgradnja magistralnega plinovoda Ceršak - Podlog preko Pohorja 
b/ Podvojitev magistralnega plinovoda M lz vzporednim plinovodom M 1/1 
c/ Zamenjava obstoječega cevovoda 
B/ 2 varianti lokacije kompresorske postaje 
a/ Izgradnja kompresorske postaje na lokaciji mejne regulacijske postaje v Rogatcu 
b/ izgradnja kompresorske postaje na lokaciji razdelilne postaje Kidričevo 

Na osnovi navedene proučitve alternativnih rešitev je bila z upoštevanjem vseh tehnično - tehnoloških 
razlogov, kakor tudi predvidenih investicijskih stroškov izbrana optimalna varianta. Ta predvideva 
povečanje obstoječega plinovoda z izgradnjo kompresorske postaje in vzporednega plinovoda, saj le 
taka kombinacija zagotavlja uresničevanje povečanja oskrbe in transporta zemeljskega plina. 

Za predlagano varianto je bila pred začetkom priprave lokacijskega načrta za vzporedni plinovod M 1/1 
Kidričevo - Rogatec izdelana tudi "Študija za celovito presojo vplivov na okolje - Ranljivost okolja za 
plinovod", ki jo je izdelal Oddelek za krajinsko arhitekturo, Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani 
(april 1998). Študija ugotovlja, da je vodenje predvidenega plinovoda vzporedno, ob obstoječem 
ustrezno. Obravnavan prostor je pokazal pri drugih predlogih večje vplive in večjo ranljivost, kot jo' 
kaže predlagana trasa. Poleg tega pa v primerih, ko gre za gradnjo novega plinovoda, ki naj poveča 
zmogljivost obstoječemu omrežju, velja načelo, daje treba, če je le mogoče, nove cevovode postaviti v 
traso obstoječih. 

S traso vzporednega plinovoda Ml/l Kidričevo - Rogatec se strinjajo tudi občine Kidričevo, Majšperk, 
Rogaška Slatina in Rogatec, po katerih prostoru poteka. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek:  ___ 

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:    

Podjetje:    

Davčna številka:       | 

NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Datum:  

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: __  

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 I 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. | 
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Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61-222 
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni 
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5 % davek od prometa 
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992). 
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