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Spoštovanj 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 



Predlog zakona o 

REVIZIJI POSTOPKOV 

NAROČANJA (ZRPJN) 

- EPA 883 - II - hitri postopek 

JAVNEGA 

) 

Vlada Republike Slovenije je na 179. korespondenčni seji dne 
9/7-1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O REVIZIJI POSTOPKOV JAVNEGA 
NAROČANJA, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o reviziji postopkov 
javnega naročanja obravnava po hitrem postopku. 

Eden bistvenih pogojev javnega naročanja, ki mora biti izpolnjen, 
je učinkovito pravno varstvo ponudnikov, ki bistveno vpliva na 
zagotavljanje enega od temeljnih načel javnega naročanja, to 
je načela enakosti vseh ponudnikov. 

Sistem javnih naročil je v praksi doživel velik razmah, saj od 
leta 1998 obstaja v Republiki Sloveniji preko 3000 javnih 
naročnikov. Za večino je bila vsebina javnih naročil, ki jo je 
uvedel ZJN leta 1997 in 1998 popolnoma nova. Nepoznavanje 
področja je zato imelo za razlog, da je v 80 % po analizah 
prejetih zahtevkov za revizijo bilo možno ugotoviti formalne 
kršitve zakona, ki lahko zaradi svoje strogosti poslabšajo 
položaj ponudnika v postopku. 

Glede na potek javnega naročanja in glede na dejstvo, da 
sistem pravnega varstva v sedanjem zakonu nima ustrezne 
pravne podlage, kar povzroča nezmožnost delovanja in pravno 
formalno in dejansko neučinkovitost Revizijske komisije, hkrati 

pa vnaša anarhijo na področje javnega naročanja, utemeljuje 
predlagani hitri postopek sprejemanja zakona. 

Z neučinkovitostjo zagotavljanja pravnega varsta ponudnikov 
se Republika Slovenija že srečuje, ko se v okviru pogajanj z 
ES postavljajo vprašanja o konkretnih primerih, tako npr. na 
ustanovnem zasedanju pridružitvenega odbora dne 25/3-1999 
v okviru poglavja 4.1.3. Notranji trg - usklajenost zakonodaje 
na področju javnih naročil, kar na pogajalske možnosti Slovenije 
nedvomno ne vpliva ugodno. 

Od uveljavitve zakona o javnih naročilih (1.7.1997) oziroma 
od imenovanja Revizijske komisije za javna naročila pravno 
varstvo ravno zaradi neustreznih zakonskih podlag za 
ureditev statusa, sestave in pristojnosti Revizijske komisije, 
nedorečenosti postopka in nedorečenosti določb, ki bi 
obvezovale Revizijsko komisijo samo, dejansko ni ustrezno 
zagotovljeno, glede na primere iz prakse celo zaupanje 
naročnikov in ponudnikov upada. 

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. 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

Leta 1997 je Državni zbor sprejel Zakon o javnih naročilih (Uradni 
list RS, št.24/97- v nadaljevanju ZJN), ki je kot sistemski zakon 
uredil oddajo ozoroma postopke oddaje javnih naročil v Sloveniji. 
V okvir tega zakona je bila postavljeno tudi pravno varstvo 
ponudnikov v postopkih javnega naročanja, urejeno z revizijo 
postopka oddaje javnega naročila. 

Na podlagi zakona je za odločanje o vseh zahtevah za revizijo v 
istem letu (Odlok o imenovanju, Uradni list RS, št.50/97) Državni 
zbor , na predlog Vlade, imenoval Revizijsko komisijo za javna 
naročila kot neodvisno strokovno telo. 

Zakon, predvsem mislimo na tisti del, ki ureja pravno varstvo 
ponudnikov v glavnem zaradi nedorečenosti postopkov ni 
pozitivno vplival na razvoj in prakso oddaje javnih naročil v Sloveniji, 
ker ne povečuje pravnega varstva ponudnikov. 

Ob tej sicer splošni oceni stanja pa je potebno povdariti posamezne 
vsebine in podrobnosti, ki jih kaže spremljanje zakona in iz katerih 
dodatno izhaja potreba po hitri in nujni novi ureditvi tega področja, 
normativno z novim samostojnim zakonom, ki pravno varstvo 
ureja samostojno in v celoti, upoštevaje pravni red v Republiki 
Sloveniji. Te so zlasti: 

1. 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 najboj občutljiva in pomemebna, 
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 reciprociteta: 
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. 

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). 

Obstoječi Zakon o javnih naročilih je podnormiran tudi v delu, ki 
ureja pravno varstvo na področju oddaje javnih naročil. Zato prihaja 
v praksi izvajanja konkretnih postopkov do nejasnosti. 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. 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. Vendar pa se v obodbju, predvidoma do julija 
1999, pričakuje še nekaj sprememb, tako direktiv kot Sporazuma 
o vladnih nabavah. 

Po določbah sporazuma je Republika Slovenija do vstopa v 
polnopravno članstvo v Evropski skupnosti dolžna harmonizirati 
svojo zakonodajo, tako tudi na področju javnih naročil. Pravno 
varstvo na področju javnih naročil urejata dve direktivi: 

89/665- o usklajevanju zakonov, predpisov in upravnih odločb o 
izvajanju preverjanja pravilnosti razpisnih postopkov za sklepanje 
pogodb za javna naročila in dela 

92/13- o usklajevanju zakonov, predpisov in upravnih odločb o 
izvajanju pravil Skupnosti pri nabavnih postopkih naročnikov iz 
vodnega, energetskega, transportnega in telekomunikacijskega 
sektorja 

Predlog zakona pomeni popolno uskladitev z navedenima 
direktivama, ki obvezujeta, da je pravno varstvo v postopkih 
oddaje javnih naročil zagotovljeno vsaki osebi, ki ima ali je imela 
interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzorčena 
škoda zaradi nečesa, kar se navaja kot kršitev naročnika v 
postopku oddaje javnega naročila. 

2. Revizijska komisija za javna naročila oz. predvsem njeno 
sestavo, položaj, pristojnosti in delovanje kot jo postavlja sedanji 
zakon niso dovolj definirani in zato ne omogočajo njenega 
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učinkovitega delovanja, ki je predvsem v tem, da se postopki 
oddaje javnih naročil, na predlog, v katerikoli fazi učinkovito 
preverijo in v primeru ugotovljenih kršitev, le-te odpravijo in nastala 
škoda stranki povrne. Glede na okvir in določbe sedanjega zakona 
postavljena Revizijska komisija ne zagotavlja in ne izvaja pravnega 
varstva tudi zato, ker ji zakon ne zagotavlja ustreznega pravno 
formalnega statusa. 

3. V zakonu o javnih naročilih predpisani postopek sicer določa 
potek revizije postopka oddaje javnega naročila pred naročnikom 
in eventualno pred revizijsko komisijo, predvsem glede rokov in 
možnega zaključka postopka. Postopkovno zadeva ni urejena, 
kar ja pokazala tudi dosedanja praksa. ZJN ob skromnih procesni 
ureditvi napotuje na subsidiarno uporabo določb zakona o 
splošnem upravnem postopku, kar ni možno sprejeti, še posebej 
ne v praksi, saj osebe javnega prava na področju javnih naročil 
ne nastopajo s svojim javnopravnim statusom, ampak z drugimi 
subjekti vstopajo (kot naročniki) v civilno pravna, pogodbena 
razmerja, urejena z zakonom o obligacijskih razmerjih. 

4. Na določbe sedanjega zakona, ki urejajo pravno varstvo 
ponudnikov na področju javnih naročil so bile podane nekatere 
pripombe s strani Skupnosti - direktorata XV zaradi neusklajenosti 
z določbami za izpeljavo revizijskih postopkov, ki so opredeljeni v 
dveh direktivah Skupnosti (89/665 in 92/13). 

2. Načela in cilji sprememb 

Predlagatelj zakona si je zastavil cilj zagotoviti, upoštevaje v celoti 
tudi navedeno evropsko regulativo in pravni red Republike 
Slovenije, učinkovit in konsistenten sistem zagotavljanja in 
izvajanja pravnega varstva na področju javnih naročil, kar v 
končnem pomeni tudi krepitev zaupanja v institucije države, 
predvsem z vidika varovanja in enakega obravnavanja 
ponudnikov, zagotavljanja konkurence in v končnem povečanje 
učinkovitosti porabe javnih sredstev. Revizijska komisija mora pri 
odločanju prvenstveno upoštevati temeljna načela javnega 
naročanja, ki so razvidna iz zakona o javnih naročilih: 

- načelo ekonomičnosti porabe javnih sredstev, 
- načelo transparentnosti postopka oddaje naročila, 
- načelo enakopravnosti ponudnikov, 
- načelo konkurence. 

Temeljna načela so na enak način opredeljena v Sporazumu o 
vladnih nabavah, direktivah EU in v Uncitralovem vzorčnem 
zakonu o javnih naročilih. 

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 izogni 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 prirapvljena 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 popudnikov ne pomeni le enakopravnosti glede 
registrirane dejavnosti ponudnika, ki konkurira pri posamezni 
oddaji naročila, ampak zajema enakopravnost v najširšem smislu: 
nobenega ponudnika ni mogoče izločiti iz postopka na nacionalni, 
verski ali rasni osnovi. 

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. 

Konkretni cilji so: natančno opredeljeno pravno varstvo, določeno 
in urejeno z revizijo postopka oddaje javnega naročila, kot 
posebnim rednim pravnim sredstvom na področju javnih naročil, 
pred možnostjo sodnega varstva pravic strank v postopku, 
upoštevaje temeljna načela javnega naročanja, še posebej pa: 
načela zakonitosti, načela hitrosti, načela dostopnosti in načela 
učinkovitosti. 

Formalno pravno pomeni zakon kontinuiteto na področju razvoja 
javnih naročil V Sloveniji in nadomešča določbe zakona o javnih 
naročilih (63. do 71.člen ZJN), ki urejajo pravno varstvo. 

3. Glavne rešitve sprememb 

Edina glavna sprememba oziroma novost, ki jo predlagani zakon 
opredeljuje je uvedba pomirjevalnega postopka, ki jo predvideva 
direktiva EU 13/92 pred izvedbo postopka revizije za javna 
naročila na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju, ki bo veljal od dne članstva 
Republike Slovenije v ES. 

V ostalem gre, zaradi podnormiranosti obstoječega zakona glede 
statusa, imenovanja, pristojnosti in delovanja revizijske komisije, 
po drugi strani pa zaradi ne dovolj natančno določenih postopkov, 
za dodelavo, dopolnitev in izpeljavo že vsebovanega v zakonu o 
javnih naročilih, s posebnim povdarkom na uskladitvi z direktivama 
EU 665/89 in EU 13/92, predvsem na naslednjih delih: 

uvajanje temeljnih načel - procesnih: načela zakonitosti, hitrosti, 
načela dostopnosti in načela učinkovitosti, 
opredelitev, obseg pristojnosti, status in delovanje 
neodvisnega in samostojnega strokovnega organa (Državne 
revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 
- v nadaljevanju Državna revizijska komisija), enako kot to 
določata in pogojujeta direktivi ES, 
opredeljen postopek revizije postopka oddaje javnega naročila 
pred naročnikom in pred Državno revizijsko komisijo, z 
določeno subsidiarno uporabo postopkovnih določb zakona 
o pravdnem postopku, 
vključitev pooblaščene neodvisne osebe (v nadaljevanju 
revizijski izvedenec) v postopek revizije, ki poteka v 
pristojnosti naročnika javnega naročila, 
uvedba vplačila varščine kot pogoj za Izvedbo postopka 
revizije pred Državno revizijsko komisijo, 
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natančno so opredeljene tiste kršitve, ki lahko v povezavi z s 
103. členom zakona o obligacijskih razmerjih, pomenijo ničnost 
pogodb^. 

4. Finančni in drugi učinki 

Glede na to, da novi zakon ne bo bistveno spremenil izvajanja 
postopkov revizije postopkov oddaje javnih naročil, ampak glede 
na določenost postopkov pomeni večjo učinkovitost postopkov 
in glede na uvedeni sistem taks, ki bo prispeval k ureditvi sprožanja 
postopkov, s tega vidika zakon ne prinaša povečanja obremenitev 
proračuna. Po drugi strani zakon prinaša povečanje sredstev za 
Državno revizijsko komisijo, saj je ta skladno določbam zakona 
in direktiv profesionalni organ in samostojni proračunski uprabnik. 
Predlog zakona določa, da ima Državna revizijska komisija devet 
članov, poleg tega je potrebnih sedem do deset strokovnih 
delavcev in trije do štirje administrativni delavci, ob upoštevanju 
sedanjega obsega dela.To pomeni, da letno pride na enega člana 
Državne revizijske komisije nekaj več kot 30 zadev. 

5. Obrazložitev hitrega postopka 

Eden bistvenih pogojev javnega naročanja, ki mora biti izpolnjen 
je učinkovito pravno varstvo ponudnikov, ki bistveno vpliva na 
zagotavljanje enega od temeljnih načel javnega naročanja, to je 
načela enakosti vseh ponudnikov. 

Sistem javnih naročil je v praksi doživel velik razmah, saj od leta 
1998 obstaja v RS preko 3000 javnih naročnikov. Za večino je bila 
vsebina javnih naročil, ki jo je uvedel ZJN leta 1997 in 1998 
popolnoma nova. Nepoznavanje področja je zato imelo za razlog, 
da je v 80% je po analizah prejetih zahtevkov za revizijo bilo 
možno ugotoviti formalne kršitve zakona, ki lahko zaradi svoje 
strogosti poslabšajo položaj ponudnika v postopku. 

Glede na potek javnega naročanja in glede na dejstvo, da sistem 
pravnega varstva v sedanjem zakonu nima ustezne pravne 
podlage, kar povzroča nezmožnost delovanja in pravno formalno 
in dejansko neučinkovitost Revizijske komisije, hkrati pa vnaša 
anarhijo na področje javnega naročanja, utemeljuje predlagani 
hitri postopek sprejemanja zakona. 

Z neučinkovitostjo zagotavljanja pravnega varstva ponudnikov 
se Republika Slovenija že srečuje, ko se v okviru pogajanj z ES 
postavljajo vprašanja o konkretnih primerih, tako npr. na 
ustanovnem zasedanju pridružitvenega odbora dne 25.3.1999 v 
okviru poglavja 4.1.3. Notranji trg - usklajenost zakonodaje na 
področju javnih naročil, kar na pogajalske možnosti Slovenije 
nedvomno ne vpliva ugodno. 

Od uveljavitve zakona o javnih naročilih (1.7.1997) oziroma od 
imenovanja Revizijske komisije za javna naročila pravno varstvo 
ravno zaradi neustreznih zakonskih podlag za ureditev statusa, 
sestave in pristojnosti Revizijske komisije, nedorečenosti postopka 
in nedorečenosti določb, ki bi obvezovale Revizijsko komisijo 
samo, dejansko ni ustrezno zagotovljeno, glede na primere iz 
prakse celo zaupanje naročnikov in ponudnikov upada. 

BESEDILO ČLENOV: 

Prvi del 
Splošne določbe 

Predmet zakona 
1. člen 

S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov v postopkih 
oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje 
javnih naročil, opredeljenih v zakonu o javnih naročilih, organe, ki 
so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in postopek, ki ureja 
delo organov po tem zakonu. 

Pristojni organi 
2. člen 

V postopku revizije sodelujeta: 
1. naročnik s sodelovanjem pristojne pooblaščene neodvisne 
osebe (v nadaljnjem besedilu revizijski izvedenec), 
2. Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih 
naročil. 

Temeljna načela 
3. člen 

(1) Pravno varstvo ponudnikov v postopkih javnega naročanja, 
zagotovljeno z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, temelji na 
načelih, ki veljajo za oddajo javnih naročil, poleg tega pa veljajo še 
naslednja načela: 
1. načelo zakonitosti, 
2. načelo hitrosti, 
3. načelo dostopnosti, 
4. načelo učinkovitosti. 
(2) V postopku revizije morajo sodelujoči ves čas postopka ravnati 
skladno s predpisi, ki veljajo v času postopka oddaje javnega 
naročila. 
(3) Vse stranke in organi v postopku si morajo prizadevati k čim 
hitrejši rešitvi spora, ki izhaja iz postopka oddaje javnega naročila. 
(4) Vsakemu, ki je zainteresiran za dodelitev naročila, mora biti 
pod enakimi pogoji dostopno pravno varstvo, s katerim se varujejo 
interesi,zagotovljeni s predpisi, ki urejajo oddajo javnih naročil in 
drugimi predpisi in, ki mora krepiti zaupanje javnosti v delo države 
in njenih organov. 
(5) Revizija postopkov oddaje javnih naročil se izvaja po določbah 
tega zakona, postopkovne določbe zakona o pravdnem postopku 
se uporabljajo le v primerih, če ta zakon ne določa drugače. 
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Drugi del 
Posebne določbe 

Prvo poglavje 
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov 

oddaje javnih naročil 

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil 

4. člen 

(1) Pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje 
javnih naročil zagotavlja poseben, neodvisen in samostojen 
državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih 
naročil, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje 
javnih naročil (v nadaljnjem besedilu Državna revizijska komisija). 
(2) Državna revizijska komisija ima pečat okrogle oblike z 
naslednjo vsebino: "Republika Slovenija- Državna revizijska 
komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil", na sredini je 
grb Republike Slovenije. 
(3) Sredstva za delo Državne revizijske komisije se zagotovijo v 
proračunu Republike Slovenije na predlog Državne revizijske 
komisije. O porabi sredstev odloča Državna revizijska komisija. 

Imenovanje članov 
5. člen 

(1)Predsednika in člane Državne revizijske komisije imenuje 
Državni zbor na predlog Vlade. Predsednik in člani morajo imeti 
vsaj dveletne izkušnje na področju javnih naročil. Pri imenovanju 
je treba upoštevati, da mora vsaj predsednik izpolnjevati splošne 
pogoje, kot jih mora izpolnjevati sodnik, v skladu z določbo osmega 
člena zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94,8/96,24/ 
98). Več kot polovica članov mora imeti univerzitetno izobrazbo 
pravne smeri. Ostali člani morajo imeti univerzitetno izobrazbo 
ekonomske, tehniške ali pravne smeri. 
(2) Predsednik in člani Državne revizijske komisije imajo status 
funkcionarja. 
(3) Državna revizijska komisija ima devet članov. Mandat 
predsednika in članov je pet let in so lahko ponovno imenovani. 
(4) Po poteku mandata mora biti novi predsednik imenovan 
najkasneje en mesec po izteku mandata ali predčasni razrešitvi. 
(5) Glede pravic iz delovnega razmerja veljajo za predsednika in 
člane Državne revizijske komisije enaki predpisi kot veljajo za 
državne sekretarje, s tem, da se plača predsednika Državne 
revizijske komisije poveča za 10 %. 

Predsednik Državne revizijske komisije 
6. člen 

(1) Predsednik zastopa, vodi in organizira delo Državne revizijske 
komisije. 
(2) Predsednik lahko pooblasti posamezne člane, da organizirajo 
in vodijo delo na posameznih področjih. 

Poslovnik o delu Državne revizijske komisije 
7. člen 

Državna revizijska komisija ima svoj poslovnik, s katerim ureja 
podrobnejšo organizacijo in način dela. 

Varovanje skrivnosti 
8. člen 

Vsi zaposleni v Državni revizijski komisiji morajo pri svojem delu 
varovati podatke, ki se nanašajo na državno, vojaško, uradno ali 
poslovno skrivnost in ravnati z listinami skladno s stopnjo 
zaupnosti. 

Drugo poglavje 
Postopek pri naročniku 

Aktivna legitimacija v postopku revizije 
9.člen 

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela 
interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena 
škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo 
navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. 

Izključitev revizije 
10. člen 

Zahtevka za revizijo ni možno vložiti: 
- glede meril za ocenjevanje ponudb, razen če so ta v nasprotju 
z zakonom, ki ureja oddajo javnih naročil, 
- glede omejitev za sodelovanje, razen če gre za omejitve, ki so 
v nasprotju s predpisi. 

Posledice vloženega zahtevka za revizijo 
11. člen 

(1) Vložena zahteva za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti 
naročnika v postopku oddaje javnega naročila. 
(2) Državna revizijska komisija lahko na predlog naročnika ali 
vlagatelja zahtevka sprejme sklep, da vložen zahtevek za revizijo 
ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. 
(3) Predlog iz prejšnjega odstavka tega člena se vloži na Državno 
revizijsko komisijo. 

Vložitev zahtevka za revizijo 
12. člen 

(1) Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka 
oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen, 
če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata 
drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka 
za revizijo osem dni od prejema obvestila o dodleitvi naročila. 
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. 
(2) Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh 
izvodih. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi 
ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se pošlje 
naročniku priporočeno po pošti, po telefaksu ali v elektronski 
obliki. 
(3) Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje 
podatke: 
1. navedba vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 
2. naziv naročnika, 
3. javno naročilo in obvestilo o dodelitvi naročila, če je bilo poslano 
ponudnikom, 
4. kršitve, 
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22.člena tega zakona. 
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(4) Če naročnik oceni, da vloženi zahtevek ne vsebuje vseh 
obveznih podatkov ali da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, 
nemudoma pozove vlagatelja, da zahtevek dopolni. Rok za 
dopolnitev zahtevka za revizijo ne sme biti daljši od treh dni, ko je 
vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku 
ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik predlog zavrže. 
(5) Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti 
zahtevka za revizijo, iz razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti 
znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu ni vložil zahtevka 
za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila. 

Predhodni preizkus zahtevka za revizijo 
13. člen 

(1) Naročnik po prejemu zahtevka za revizijo preveri, ali je 
pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena tega 
zakona. 
(2) Če je zahtevek za revizijo prepozen ali ga je vložila oseba, ki 
ne more izkazati interesa, se zahtevek za revizijo zavrže in se o 
tem obvesti vlagatelja zahtevka za revizijo, Državno revizijsko 
komisijo ter ministrstvo, pristojno za finance. 
(3) Če je zahtevek za revizijo pravočasen in ga je vložila 
upravičena oseba, mora naročnik pozvati ministrstvo, pristojno 
za finance, da imenuje revizijskega izvedenca iz 14.člena tega 
zakona. 

Vključitev revizijskega izvedenca 
14. člen 

(1) Zaradi zavarovanja naročnikovih in ponudnikovih interesov in 
zaradi zagotovitve nepristranosti pri odločanju o zahtevku za 
revizijo, obvezno sodeluje pri preverjanju pravilnosti postopka 
revizijski izvedenec. Ministrstvo, pristojno za finance, mora 
najkasneje v treh dneh od prejema poziva naročnika imenovati 
revizijskega izvedenca s seznama, ki ga vodi ministrstvo, pristojno 
za finance. 
(2) Državna revizijska komisija v sodelovanju z ministrstvom, 
pristojnim za finance in Gospodarsko zbornico Slovenije pripravi 
v enem letu od uveljavitve tega zakona seznam revizijskih 
izvedencev. Pri izbiri revizijskih izvedencev je treba upoštevati, 
da poznajo predpise s področja javnih naročil ter predpise 
posameznega področja s katerega je javno naročilo. 
(3) Minister, pristojen za finance, v šestih mesecih od uveljavitve 
tega zakona izda predpis, ki določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
revizijski izvedenci ter njihove pravice in obveznosti. 

Pristojnosti revizijskega izvedenca 
15. člen 

(1 )Revizijski izvedenec mora najkasneje v osmih dneh od 
imenovanja pregledati dokumentacijo pri naročniku in oblikovati 
pisno in obrazloženo mnenje o utemeljenosti zahtevka za revizijo. 
(2) Če revizijski izvedenec ne izdela v roku svojega mnenja, 
odloči naročnik o zahtevku za revizijo brez tega mnenja in o 
neaktivnosti revizijskega izvedenca obvesti Državno revizijsko 
komisijo in ministrstvo, pristojno za finance. 
(3) Naročnik mora, v primeru, da pri svoji odločitvi ni upošteval 
mnenja revizijskega izvedenca, navesti in obrazložiti razloge za 
to. 

Odločitev o zahtevku za revizijo 
16. člen 

(1) Po preverjanju lahko naročnik, upoštevajoč mnenje 
revizijskega izvedenca odloči o zahtevku za revizijo tako, da v 

celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali 
zavrne zahtevek za revizijo. Svojo odločitev mora naročnik sprejeti 
v roku 20 dni od prejema zahtevka za revizijo. 
(2) Naročnik zavrne zahtevek za revizijo, če ugotovi, da ob 
upoštevanju navedb v zahtevku za revizijo ne bi sprejel drugačne 
odločitve. 

Nadaljevanje postopka po odločitvi naročnika 
17. člen 

(1) Naročnik mora o svoji odločitvi iz drugega odstavka 13. člena 
in 16. člena tega zakona oziroma o tem, da ni sprejel odločitve v 
roku iz prvega odstavka 16. člena tega zakona, obvestiti vlagatelja 
zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh 
dneh od prejema naročnikovega obvestila pisno sporoči, ali bo 
nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek 
za revizijo umika. V primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo 
se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen. 
(2) Po prejetem obvestilu, da bo vlagatelj zahtevka za revizijo 
nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, mora 
naročnik najkasneje v treh dneh odstopiti vso dokumentacijo 
Državni revizijski,komisiji skupaj s svojim mnenjem. 

Tretje poglavje 
Postopek pred Državno revizijsko komisijo 

Način odločanja 
18. člen 

(1) O zahtevku za revizijo odloča senat ali član posameznik 
Državne revizijske komisije. Posamezne zahtevke za revizijo 
dodeljuje v odločanje predsednik Državne revizijske komisije. 
(2) Če je predmet revizije javno naročilo, ki ga mora naročnik 
objaviti v Uradnem listu Evropske skupnosti, šteje senat pet članov. 
(3) Način dela in imenovanje senatov podrobneje ureja Poslovnik 
iz 7.člena tega zakona. 

Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko 
komisijo 
19. člen 

(1) Postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo se nadaljuje 
na podlagi odstopa zahtevka za revizijo iz 17. člena tega zakona 
(2) Državna revizijska komisija na dokazne predloge strank ni 
vezana in lahko v primeru kršitev temeljnih načel javnega 
naročanja izvede vse dokaze, za katere meni, da bodo prispevali 
k razjasnitvi zadeve in k zakoniti in pravilni odločitvi. 

Rok za sprejem odločitve 
20. člen 

(1) Zaradi zavarovanja interesov tako naročnika kot ponudnikov 
mora biti postopek pred Državno revizijsko komisijo učinkovit in 
zaključen v najkrajšem možnem času, upoštevaje določbe tega 
zakona. 
(2) O zahtevku za revizijo mora Državna revizijska komisija odločiti 
in izdati sklep najkasneje v roku 15 dni od prejema zahtevka za 
revizijo in dokumentacije. V utemeljenih primerih se rok lahko 
podaljša največ za 20 dni in o tem obvesti vlagatelja zahtevka za 
revizijo, naročnika in ministrstvo, pristojno za finance. 
(3) Državna revizijska komisija sklep o odločitvi pošlje naročniku, 
vlagatelju zahtevka za revizijo in ministrstvu, pristojnemu za fi" 
nance. 
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Obvezni podatki 
21. člen 

(1) Če Državna revizijska komisija oceni, da zahtevek za revizijo 
ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz 12.člena tega zakona ali 
da iz navedb ni mogoče ugotoviti kršitve, nemudoma pozove 
vlagatelja zahtevka za revizijo, da ga dopolni. Rok za dopolnitev 
zahtevka določi Državna revizijska komisija, vendar ne sme biti 
daljši od osem dni, šteto od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za 
dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za 
revizijo, skladno z zahtevami Državne revizijske komisije, 
Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrže. 
(2) Državna revizijska komisija lahko pred svojo odločitvijo 
zahteva dodatna pojasnila od naročnika ali vlagatelja zahtevka 
za revizijo in si lahko ogleda tudi ostale dokumente ter dejanske 
razmere pri strankah v postopku in zbere druge potrebne podatke 
za odločitev. 
(3) Državna revizijska komisija lahko od oseb javnega in 
zasebnega prava zahteva osebne in druge podatke, ki so nujno 
potrebni za njeno odločitev. Zahteva za pridobitev podatkov mora 
biti obrazložena. 

Stroški postopka pred Državno revizijsko komisijo 
22. člen 

(1) Vlagatelj zahtevka za revizijo mora, ob vložitvi zahtevka, plačati 
na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v 
višini 1% od vrednosti javnega naročila, od katere je po zakonu 
potreben javni razpis. Če vrednost javnega naročila ne presega 
vrednosti od katere dalje je po zakonu potreben javni razpis, je 
taksa 0,5 % od vrednosti javnega naročila, od katere je po zakonu 
potreben javni razpis. 
(2) Če taksa ni vplačana istočasno z vloženim zahtevkom, 
pozove naročnik vlagatelja zahtevka za revizijo, da najkasneje v 
petih dneh od prejema poziva vplača takso. Če tega predlagatelj 
ne stori, se šteje, da je umaknil zahtevek za revizijo. 
(3) Vsaka stranka trpi stroške, ki jih povzroči s svojimi dejanji. 
(4) Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere 
zahtevata povračilo. 
(5) Če se zahtevku za revizijo ugodi, mora naročnik na pisno 
zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti stroške nastale z 
revizijo. 
(6) Če se zahtevku za revizijo ne ugodi, mora vlagatelj zahtevka 
za revizijo na pisno zahtevo naročnika povrniti stroške nastale z 
revizijo. 
(7) Odločitev o stroških je izvršilni naslov. 

Odločitev Državne revizijske komisije 
23. člen 

(1) Če je zahtevek za revizijo vložen pravočasno in ga je vložila 
oseba iz 9. člena tega zakona, Državna revizijska komisija lahko: 
- zavrne zahtevek za revizijo kot neutemeljen, 
- delno ali v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila. 
(2) Državna revizijska komisija mora navesti razloge za svojo 
odločitev. Državna revizijska komisija naročniku lahko da napotke 
za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. 
(3) Zoper odločitev Državne revizijske komisije ni rednega ali 
izrednega pravnega sredstva. 

Četrto poglavje 
Postopek pred sodiščem 

Tožba 
24. člen 

(1) Vlagatelj zahtevka za revizijo, ki nasprotuje odločitvi Državne 
revizijske komisije lahko s tožbo pred pristojnim sodiščem 
uveljavlja povrnitev škode od naročnika. Vložitev tožbe ne zadrži 
sklenitve pogodbe med naročnikom in izbranim ponudnikom. 
(2) Vlagatelj zahtevka za revizijo ne more začeti postopka iz 
prvega odstavka tega člena pred sprejetjem odločitve Državne 
revizijske komisije ali pred potekom roka iz drugega odstavka 20. 
člena tega zakona. 
(3) Naročnik lahko s tožbo pri sodišču splošne pristojnosti zahteva 
povrnitev stroškov od ponudnika, ki je z namenom povzročitve 
škode naročniku vložil zahtevek za revizijo, zahtevek pa je bil 
zavržen ali zavrnjen. 

Peto poglavje 
Pomirjevalni postopek 

Uvedba pomirjevalnega postopka 
25. člen 

(1) Vsaka oseba, ki želi dobiti ali je želela dobiti določeno naročilo 
na vodnem, energetskem, transportnem in telekomunikacijskem 
področju in meni, da je bila ali bi lahko bila oškodovana zaradi 
domnevne kršitve zakona, ki ureja oddajo javnih naročil ali drugih 
predpisov v zvezi s pridobitvijo naročila, sme pred vložitvijo 
zahtevka za revizijo ali istočasno z vložitvijo zahtevka za revizijo 
predlagati uvedbo pomirjevalnega postopka. O predlogu za uvedbo 
pomirjevalnega postopka mora naročnik nemudoma obvestiti 
Državno revizijsko komisijo in ponudnika. Naročnik mora odgovoriti 
na predlog za uvedbo pomirjevalnega postopka v treh dneh od 
prejema. Ce naročnik ne odgovori ali odgovori negativno, se lahko 
nadaljuje postopek po zahtevku za revizijo. 
(2) Pisni predlog za uvedbo pomirjevalnega postopka mora oseba 
iz prvega odstavka tega člena poslati Evropski komisiji ali Državni 
revizijski komisiji. 

• 

Naročnikova izjava za sodelovanje 
26.člen 

Če Državna revizijska komisija meni, da je predlog za uvedbo 
pomirjevalnega postopka upravičen glede na veljavne predpise, 
pozove naročnika, da poda v naslednjih petih dneh izjavo, ali bo 
sodeloval v pomirjevalnem potopku. V primeru, da naročnik z 
izjavo odkloni sodelovanje v pomirjevalnem postopku, Državna 
revizijska komisija obvesti osebo iz prvega odstavka 25. člena 
tega zakona, da ne more uvesti postopka. 

Seznam pooblaščenih oseb 
27. člen 

(1) Če naročnik izjavi, da bo sodeloval v pomirjevalnem postopku, 
Državna revizijska komisija uporabi postopek, opredeljen v 28. 
členu tega zakona. 
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(2) Državna revizijska komisija mora najkasneje v treh mesecih 
od uveljavitve tega zakona sestaviti v sodelovanju z ministrstvom, 
pristojnim za finance in Gopodarsko zbornico Slovenije seznam 
pooblaščenih neodvisnih oseb za vodenje pomirjevalnega 
postopka. Pri sestavi seznama je treba upoštevati, da navedene 
osebe, poleg temeljitega poznavanja predpisov o javnih naročilih, 
poznajo, glede na vrsto naročila, tudi predpise s področja vodnega, 
energetskega, transportnega in telekomunikacijskega sektorja 
in imajo izkušnje pri vodenju podobnih postopkov. 

Določitev pomirjevalca 
28. člen 

(1) Predsednik Državne revizijske komisije mora najkasneje v 
treh dneh iz seznama iz drugega odstavka 27. člena tega zakona 
predlagati osebo, ki bo vodila pomirjevalni postopek (pomirjevalec). 
(2) Obe stranki v pomirjevalnem postopku morata pisno izjaviti, 
da se strinjata z izborom osebe, ki jo je določil predsednik Državne 
revizijske komisije in hkrati s seznama predlagati še drugega 
pomirjevalca, ki skupaj s prvim vodi pomirjevalni postopek. Za 
svetovanje pri delu smeta pomirjevalca povabiti največ dva 
strokovnjaka. Obe stranki in predsednik Državne revizijske 
komisije smejo zavrniti katerega koli strokovnjaka, ki ga povabita 
pomirjevalca. 
(3) Pomirjevalca morata dati strankama v postopku, kandidatom 
in ponudnikom, ki sodelujejo v postopku dodelitve javnega naročila, 
možnost, da pisno ali ustno podajo mnenje o zadevi. 
(4) Pomirjevalca si morata prizadevati v najkrajšem možnem času 
doseči sporazum med strankami. Sporazum mora biti skladen z 
veljavnimi predpisi. 
(5) Pomirjevalca poročata Državni revizijski komisiji o svojih 
ugotovitvah in o doseženih rezultatih. 
(6) Predlagatelj pomirjevalnega postopka in naročnik smeta 
kadarkoli prekiniti pomirjevalni postopek, 
(7) Če se stranki v postopku ne dogovorita drugače, nosita vsaka 
svoje stroške postopka. V stroške postopka ne štejejo stroški 
oseb, ki so sodelovale v postopku kot intervenienti (ponudniki, 
kandidati in drugi morebitni udeleženci). Drugačen dogovor o 
plačilu stroškov postopka morata stranki sprejeti na začetku 
postopka. 

Udeležba drugih oseb 
29. člen 

Če je oseba iz prvega odstavka 25. člena tega zakona, ki pa ni 
predlagala pomirjevalnega postopka (v nadaljnjem besedilu 
besedilu intervenient), predlagala revizijo postopka glede dodelitve 
javnega naročila ali je začela sodni postopek, mora naročnik o 
tem obvestiti osebe, ki vodijo pomirjevalni postopek. Pomirjevalca 
in intervenienti morajo obvestiti osebo, ki je predlagala revizijo ali 
sodni postopek, da poteka pomirjevalni postopek, in ga pozvati, 
da sodeluje v pomirjevalnem postopku. Če oseba, ki je predlagala 
revizijo ali začela sodni postopek v danem roku ne poda izjave za 
sodelovanje v pomirjevalnem postopku, lahko intervenienti odločijo, 
po potrebi tudi s preglasovanjem, da se pomirjevalni postopek 
zaključi, če menijo, da je sodelovanje osebe, ki je začela revizijski 
postopek ali sodni postopek, nujno za rešitev spora v 
pomirjevalnem postopku. Intervenienti morajo svojo odločitev 
nemudoma, nakasneje pa v treh dneh od svoje odločitve, sporočiti 
Državni revizijski komisiji. 

Tretji del 
Izdaja potrdil 

Pregled postopkov 
30. člen 

(1) Naročniki lahko dajo pregledati svoje postopke izbora pri oddaji 
javnih naročil na vodnem, energetskem, transportnem in 
telekomunikacijskem področju z namenom, da pridobijo pisno 
potrdilo o pravilnosti postopka oddaje javnega naročila. 
(2) Naročnik s pisno vlogo, ki ji mora priložiti celotno razpisno 
dokumentacijo, zaprosi za izdajo potrdila. Vloga se naslovi na 
Državno revizijsko komisijo. 

Pristojnost za izdajo potrdila 
31. člen 

(1) Pristojni organ, določen z zakonom, pri pripravi mnenja za 
izdajo potrdila za posamezna vprašanja vključi v sodelovanje 
strokovne organe in organizacije, ki so jih Vlada Republike 
Slovenije in drugi organi, določeni z zakonom, pooblastili, da 
opravljajo določene preizkuse in izdajajo strokovna mnenja in 
potrdila. 
(2) Pristojni strokovni organi in organizacije morajo biti neodvisne 
od naročnika in pri svojem delu nepristranske. 
(3) Naročnik lahko uporabi prejeto potrdilo tudi za druge postopke 
javnega naročanja, ki so po svoji vsebini podobni postopku, za 
katerega je prejel potrdilo. 

Objava 
32. člen 

(1) Če pooblaščeni organi, ki pripravljajo potrdilo, ugotovijo v 
postopku nepravilnosti, opozorijo o njih naročnika, da jih odpravi. 
Potrdilo se izda, ko naročnik odpravi nepravilnosti. 
(2) Naročnik, ki pridobi potrdilo, sme objaviti v Uradnem listu 
Republike Slovenije in Uradnem listu Evropske skupnosti 
naslednjo izjavo: 
"Naročnik je pridobil potrdilo v skladu z zakonom o javnih naročilih 
in direktivo 92/13, da so bili dne postopki dodelitve 
naročila in praksa skladni s predpisi Republike Slovenije." 

Četrti del 
Poročanje 

Poročanje Državnemu zboru 
33. člen 

Držayna revizijska komisija enkrat letno o svojem delu poroča 
Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Sporočanje podatkov 
34. člen 

(1) Državna revizijska komisija mora najkasneje do konca 
februarja za preteklo leto sporočiti Vladi Republike Slovenije, glede 
na posamezne vrste postopkov in predmet javnega naročila, 
naslednje podatke: 
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1. skupno število prejetih zahtevkov za revizijo 
2. ločeno za postopek pred odločitvijo o dodelitvi in po sprejetju 
odločitve o dodelitvi javnega naročila: 
- število prejetih zahtevkov za revizijo, 
- število zavrženih in zavrnjenih zahtevkov za revizijo, 
3. število razveljavljenih postopkov oddaje javnih naročil, posebej 
je treba navesti podatek, ali je sklep o razveljavitvi posledica 
neupoštevanja odločitve Državne revizijske komisije o odpravi 
kršitev v postopku pred sprejemom odločitve o dodelitvi javnega 
naročila, 
4. število potrjenih odločitev o dodelitvi naročila. 
(2) Vlada v sodelovanju z Državno revizijsko komisijo na podlagi 
podatkov iz prvega odstavka tega člena, pripravi predlog ukrepov 
za odpravo določenih kršitev, ki se ponavljajo, tako, da predlaga 
pripravo ustreznih zakonskih sprememb ali izdajo podzakonskih 
predpisov. 

Peti del 
Kazenske določbe 

Prekrški 
35. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek naročnik iz druge in tretje alinee prve točke 2. člena 
zakona o javnih naročilih (Uradni list RS št. 24/97): 
1) če ne izvrši odločitve Državne revizijske komisije iz 23.člena 
tega zakona, 
2) če sklene pogodbo z izbranim ponudnikom kljub ustavitvi 
postopka po določbi prvega odstavka 11. člena tega zakona. 
(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek odgovorna oseba naročnika, če stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

Šesti del 

Ničnost 
36. člen 

Nične so pogodbe, če se odda javno naročilo v nasprotju z 
zakonom, če so pri tem kršena temeljna načela varovanja 
konkurence, enakosti ponudnikov, gospodarne porabe javnih 
sredstev ali je pogodba sklenjena v nasprotju z odločitvijo Državne 
revizijske komisije. 

Sedmi del 
Prehodne in končne določbe 

Prehodne določbe 
37. člen 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe 63. 
do 73. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97). 
(2) Postopki, začeti na podlagi vloženih zahtevkov za revizijo 
pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah 63. do 73. 
člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 24/97). 
(3) Do imenovanja predsednika in članov Državne revizijske 
komisije opravljajo delo člani revizijske komisije, imenovani z 
odlokom o imenovanju predsednika in članov Revizijske komisije 
po zakonu o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 50/97) do izteka 
njihovega mandata. Najkasneje v tridesetih dneh od dneva 
uveljavitve tega zakona se pravice in obveznosti iz delovnega 
razmerja predsednika in članov Državne revizijske komisije 
uskladijo s tem zakonom. 
(4) Predsednik Državne revizijske komisije najkasneje v enem 
mesecu po uveljavitvi tega zakona pripravi akt o sistemizaciji del 
in nalog strokovnih in administrativnih delavcev Državne revizijske 
komisije. 
(5) Poslovnik o delo Državne revizijske komisije iz 7.člena tega 
zakona mora pripraviti predsednik najkasneje v enem mesecu 
od uveljavitve tega zakona. 
(6) Določbe 14., 15. in 16. člena tega zakona, ki urejajo 
sodelovanje revizijskega izvedenca v postopku revizije postopka 
oddaje javnega naročila pri naročniku, se pričnejo uporabljati z 
dnem objave seznama revizijskih izvedencev. 

38. člen 

(1) Določbe tega zakona, ki obvezujejo naročnika, Republiko 
Slovenijo ali njene organe, da sporočajo določene podatke 
pristojnim organom Evropske unije in določbe, ki se nanašajo na 
obveznost objavljanja v Uradnem listu Evropske skupnosti, 
začnejo veljati z dnem, ko bo postala Republika Slovenija članica 
Evropske unije. 
(2) Določbe 25. do 29. člena tega zakona, ki urejajo pomirjevalni 
postopek bodo pričele veljati z dnem, ko bo postala Republika 
Slovenija članica Evropske unije. 
(3) Določbe 30. do 32. člena tega zakona,ki urejajo izdajo potrdil 
o pravilnosti postopkov oddaje javnega naročila, začnejo veljati z 
dnem, ko bo postala Republika Slovenija članica Evropske unije. 

Uveljavitev zakona 
39. člen 

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

Glede na to, da pravno varstvo v zakonu o javnih naročlih (Uradni 
list RS, št.24/97 - v nadaljevanju ZJN) ne daje pravne podlage za 
celovito ureditev tega področja, predvsem pa ne zagotavlja 
delovanja organov na področju pravnega varstva - Revizijska 
komisija za javna naročila, je potrebno takoj sprejeti zakon s tega 
področja, kot samostojen akt. 

Pri pripravi zakona je bilo nujno potrebno upoštevati določbe za 
izpeljavo revizijskih postopkov, ki so opredeljeni v dveh direktivah 
skupnosti (89/665 in 92/13), saj je del zakona o javnih naročilih, ki 
ureja pravno varstvo najmanj usklajen. Pri tem so bile upoštevane 
vse, predvsem negativne izkušnje, ki so povezane s prakso pri 
izvajanju pravnega varstva v okviru sedanjega ZJN. 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 je jasno razdelan postopek revizije postopkov 
oddaje javnih naročil pred naročnikom in Državno revizijsko 
komisijo za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju 
Državna revizijska komisija). Zakon v postopek pred naročnikom 
uvaja popolnoma nov element, ki predstavlja novo kvaliteto v 
reševanje sporov, to je sodelovanje pooblaščene neodvisne osebe 
(v nadaljevanju revizijski izvedenec) v postopku. Nova kategorija, 
ki jo uvaja zakona predvsem na področju tako imenovanih javnih 
naročil na področju infrastrukture je možnost uvedbe 
pomirjevalnega postopka pred vložitvijo zahtevka za revizijo. 

Predlog zakona o reviziji postopkov javnega naročanja je v 
nomotehničnem pogledu razdeljen na šest delov s posameznimi 
poglavji. 

Deli zakona so naslednji: 

1. del- splošne določbe 
2. del- posebne določbe 
3. del- izdaja potrdil 
4. del- poročanje 
5. del- kazenske določbe 
6. del- ničnost 
7. del- prehodne in končne določbe 

Poglavja v zakonu opredeljujejo določeno zaokroženo vsebino. 

Celotna struktura zakona je naslednja: 

1. del: 
2. del: 
2. del, 1. 

2. del, 2. 
2. del, 3. 

2.del, 4. 
2. del, 5. 
3. del: 
4. del: 
5. del: 
6. del 
7. del: 

Splošne določbe 
Posebne določbe 

poglavje Državna revizijska komisija za revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil 

poglavje Postopek pri naročniku 
poglavje Postopek pred Državno revizijsko komisijo 

za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 
poglavje Postopek pred sodiščem 
poglavje Pomirjevalni postopek 

Izdaja potrdil 
Poročanje 
Kazenske določbe 
Ničnost 
Prehodne in končne določbe 

Splošne določbe (1.- 3. člen) opredeljuje namen zakona, 
organe, ki sodelujejo v postopku za varstvo pravic ponudnikov in 
temeljna načela. Med načeli so posebej povdarjena poleg splošnih 
načel na področju javnih naročil še naslednja: načelo zakonitosti, 

načelo hitrosti, načelo dostopnosti in načelo učinkovitosti. Posebej 
zakon povdarja, da si morajo stranke in organi prizadevati k čim 
hitrejši rešitvi spora, ki izhaja iz postopka oddaje javnega naročila. 
Poleg tega zakon uvaja (3.člen) subsidiarno uporabo postopkovnih 
določb zakona o pravdnem postopku v postopku revizije, glede 
na to, da javna naročila oziroma postopki javnega naročanja sodijo 
na civilno pravno področje - na podlagi sklenjene pogodbe gre za 
civilnopravno razmerje ne glede na to, da je ena pogodbena 
stranka javno pravni subjekt. 

Subsidiarna uporaba ZPP je primerna, ker v večji meri upošteva 
načelo kontradiktornosti, kar pomeni, da mora organ, ki vodi 
postopek revizije pridobiti mnenje obeh strank (vlagatelja zahtevka 
za revizijo in naročnikq), preden odloči o zadevi. Subsidiarna 
uporaba določb zakona o pravdnem postopku je primernejša tudi 
zato, ker določa načelo dispozitivnosti - postopek revizije 
postopka oddaje javnega naročila se prične le na predlog 
zainteresiranega subjekta. 

Posebne določbe (4.- 29.člen) določajo status, pristojnosti in 
delovanje Državne revizijske komisije, kot samostojnega in 
najvišjega državnega organa nadzora nad zakonitostjo postopkov 
oddaje javnih naročil. Zakon pri tem izrecno upošteva določbe 
direktiv EU (665/89 in 13/92), ki določajo neodvisnost takega telesa 
in določajo, da morajo biti člani takega telesa imenovani in 
odpoklicani pod enakimi pogoji, ki veljajo za člane sodne oblasti, 
pri tem pa mora vsaj predsednik tega neodvisnega telesa imeti 
enake pravne in strokovne kvalifikacije, kot sodniki. Natančnejše 
poslovanje Državne revizijske komisije bo uredil poslovnik. V 
okviru postopka revizije pri naročniku zakon, enako kot direktive 
določa aktivno legitimacijo v postopku oddaje javnega naročila. 
Izključitev revizije ni možna za razliko od starega zakona glede 
izbire postopka oddaje javnega naročila, ker je dosedanja praksa 
pokazala ravno v tem razloge za kršitve v samem postopku, 
predvsem pri postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti. 
Novost v zakonu (11.člen) je skladno z direktivama, da vložen 
zahtevek sicer pomeni ustavitev postopka, vendar se na podan 
predlog ugotavljajo razlogi za tako ustavitev.O tem odloča Državna 
revizijska komisija. Ustavitev namreč v posameznih primerih nima 
vpliva na izvedbo revizije, hkrati pa povzroči naročniku škodo. V 
postopek pri naročniku zakon uvaja obvezno sodelovanje 
pooblaščene neodvisne osebe (revizijski izvedenec), ki 
predstavlja novo kvaliteto predvsem v smislu objektivnosti in 
zaupanja vlagatelja zahtevka za revizijo v postopek. Rok za 
pripravo seznama pooblaščenih neodvisnih oseb (revizijskih 
izvedencev) je eno leto od uveljavitve tega zakona in ga je dolžna 
pripraviti Državna revizijska komisija ob sodelovanju ministrstva, 
pristojnega za finance in Gospodarske zbornice. Postopek pred 
Državno revizijsko komisijo poteka v senatih, ki jih vodijo 
diplomirani pravniki z opravljenim pravniškim državnim izpitom in 
se začne na podlagi odstopa zahtevka po izvedenem postopku 
revizije pred naročnikom. Glede na vključitev pooblaščene 
neodvisne osebe v postopek pri naročniku, je pričakovati, da 
bodo težji primeri odstopljeni v obravnavo pred Državno revizijsko 
komisijo. Na roke v katerih mora Državna revizijska komisija 
odločiti o zahtevku je opozorilo poročilo DG XV, da so prekratki in 
kaj se zgodi če v tem času zadeva ni rešena, zato določba 
zakona sedaj omogoča, da Državna revizijska komisija splošni 
15 dnevni rok lahko glede na konkreten primer podaljša še za 20 
dni. Podaljšanje roka za odločitev tudi ni problematično, glede na 
to, da ustavitev postopka ni vezana na odločitev Državne 
revizijske komisije. Za razliko od starega zakona, novi zakon 
uvaja v postopek vplačilo takse. Vplačilo takse (22.člen) je pogoj 
za začetek postopka. Zakon tudi originalno rešuje povračilo 
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, stroškov v zvezi z vloženo revizijo stranki, glede na uspeh v 
postopku, o čemer odloča Državna revizijska komisija in je izviršilni 

1 naslov. Zakon izrecno določa, da je odločitev Državne revizijske 
komisije v postopku revizije dokončna in ima moč izvršilnega 
naslova. Sedanji zakon tega ni urejal, kar je v praksi povzročalo, 
da so bile odločitve revizijske komisije upoštevane fakultativno. V 
postopku pred sodiščem, skladno z direktivami lahko vlagatelj 
zahtevka za revizijo uveljavlja povračilo škode. Po določbi 
prehodnih določb (2.odstavek 38.člena) se določbe tega zakona, 
ki urejajo pomirjevalni postopek začnejo uporabljati z dnem, ko' 
bo Slovenija postala polnopravna članica EU. Pomirjevalni postopek 
izrecno predvideva (in tako je povzet tudi v naš zakon) direktiva 
EU 92/13, ki ureja pravno varstvo na področju javnih naročil na 
področju infrastrukture. V postopku sodeluje pooblaščena 
neodvisna oseba s seznama, ki ga po zakonu sestavi Državna 
revizijska komisija v sodelovanju z ministrstvom pristojnim za 
finance in Gospodarsko zbornico. Predlagatelj ali naročnik smeta 
kadarkoli prekiniti pomirjevalni postopek. 

3. Izdaja potrdil - skladno direktivi EU 92/13 zakon uvaja kot 
novost možnost za naročnike, ki delujejo na področju 
infrastrukture, da pridobijo potrdilo o pravilnosti svojih postopkov 
in določa, da pravno presojo pravilnosti postopkov opravi kot 
kompetenten organ Državna revizijska komisija, strokovni del pa 
drugi ustrezni organi in organizacije. Pomembno je, da naročniki 
pridobljeno potrdilo lahko uporabijo tudi za druge ustrezne 
postopke javnega naročanja, kar bo bistveno prispevalo k 
unifikaciji postopkov. Uveljavitev navedenih določb je vezana na 
polnopravno članstvo Republike Slovenije v EU. 

4. Poročanje - glede poročanja zakon uvaja dvoje. Državna 
revizijska komisija mora enkrat letno podati poročilo o svojem 
delu Državnemu zboru Republike Slovenije. Hkrati pa mora do 

konca februarja za preteklo leto posredovati Vladi RS rezultate 
revizijskih postopkov glede na posamezne vrste postopkov in 
predmet javnega naročila, kar pomeni osnovo za pripravo 
ukrepov za odpravo dolčenih kršitev, pripravo sprememb zakona 
in podzakonskih aktov. 

5. Kazenske določbe - so zajete v ZJN, zakon o reviziji postopkov 
javnega naročanja dodatno opredeljuje dve in sicer za primer, če 
naročnik ne izvrši sklepa Vrhovne revizije in če sklene pogodbo 
z izbranim ponudnikom kljub vloženemu zahtevku za revizijo in je 
postopek ustavljen. 

6. Ničnost- zakon navaja razloge za ničnost pogodbe, če se 
odda javno naročilo v nasprotju z zakonom, če so pri tem kršena 
temeljna načela varovanja konkurence, enakosti ponudnikov, 
gospodarne porabe javnih sredstev ali je pogodba sklenjena v 
nasprotju z odločitvijo Državne revizijske komisije. 

7. Prehodne in končne določbe - lahko strnemo v tri sklope. 
Prvi sklop je vezan na določbe starega zakona in določa 
prenehanje veljavnosti določb 63. do 73.člena z dnem uveljavitve 
tega zakona. Hkrati določa, da se postopki revizije začeti pred 
uveljavitvijo tega zakona končajo po določbah 63: do 73. člena 
ZJN. Drugi sklop (3.-5. odstavek 37.člena) določa, da sedanji 
člani, ki so v rednem delovnem razmerju, nadaljujejo delo po tem 
zakonu do izteka njihovega mandata. Tretji sklop opredeljuje katere 
določbe zakona se bodo pričele uporabljati z dnem v EU: 
sporočanje podatkov pristojnim organom EU in obvezo objavljanja 
v Uradnem listu EU, glede izdaje potrdil o pravilnosti postopkov, 
glede pomirjevalnega postopka. Sodelovanje pooblaščene 
neodvisne osebe (38.člen) pa je vezano na dan objave seznama 
pooblaščenih neodvisnih oseb v Uradnem listu RS. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 IZVRŠEVANJU PRORAČUNA 

REPUBLIKE SLOVENIJE (ZIPRS-D) 

- EPA 884 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 180. korespondenčni seji dne 
12. julija 1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije obravnava po hitrem postopku. 

V letu 1999 je do 1.7.1999 Ministrstvo za finance obračunalo 
in nakazalo DARS d.d. za investicije pri gradnji slovenskih 
avtocest povprečno 2,5 milijarde tolarjev mesečno iz 
namenskih sredstev za državne ceste, obračunanih v višini 
20 % davka na promet goriv. V mesecu avgustu takšen obračun 
ne bi bil več možen, saj tega vira ne bo več. V kolikor bi prišlo 
do motenj pri dinamiki financiranja gradnje slovenskih avtocest, 
bi to pomenilo, da bi lahko nastopila velika premoženjska škoda, 

ker DARS d.d. ne bi mogla poravnati že sprejetih obveznosti 
po gradbenih pogodbah. V primeru zamude plačil bi lahko prišlo 
do obračunavanja velikih zakonitih zamudnih obresti ali pa 
celo do blokade nadaljnjega dela gradnje slovenskih avtocest 
in to ravno v avgustu in septembru 1999, to je v mosecih, ki 
pomenijo vrh gradbene sezone. Glede na navedeno 
problematiko Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije, da zaradi izkazanih izrednih potreb 
države sprejme predlog navedenega zakona po hitrem 
postopku do konca julija 1999 in tako prepreči nastanek velike 
materialne škode. 

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, 
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
- Valter REŠČIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za finance. 

i 
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UVOD 2. Razlogi za sprejem zakona 

1. Ocena stanja 

Z zakonom o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev 
državnih cest, določenih v Nacionalnem programu izgradnje 
avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98) je določeno, 
da se v proračunu Republike Slovenije zagotavljajo namenska 
sredstva za graditev državnih cest v znesku, ki je enak 20% 
drobnoprodajne cene na liter prodanih količin motornih bencinov 
in dieselskih goriv, in sicer iz davka od prometa motornih bencinov 
in dieselskih goriv. 

Nadalje je v četrtem odstavku 78. člena zakona o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS , št. 5/96, 78/97, 
87/97, 34/98 in 91/98 - v nadaljnjem besedilu ZIPRO) določeno, 
da je osnova za izračun sredstev v letu 1999 povprečna 
ponderirana drobnoprodajna cena za liter posameznega 
bencinskega ali dieselskega motornega goriva prodanega končnim 
potrošnikom. 

S 30. junijem 1999 se je v Sloveniji prenehal uporabljati zakon o 
prometnem davku, zaradi česar je bilo potrebno začasno v letu 
1999 zagotoviti ustrezen način financiranja s določbami zakona 
o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kot začasno rešitev, 
ki nadomešča določila 2. člena zakona o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest določenih v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št.57/98, v nadaljevanju ZZNSGC), ki ga glede na spremembo 
davčnega sistema ni več mogoče izvajati. 

78. člen ZIPRA v povezavi s 75. členom ZIPRA določa način 
obračuna namenskih sredstev za izgradnjo avtocest v letu 1999 
na neustrezen način, saj je obračunavanje namenskih sredstev 
vezano na prodajo motornih bencinov in dieselskih goriv končnim 
potrošnikom, kar bi imelo glede na določbe zakona o davku na 
dodano vrednost za posledico zmanjšanje prilivov, ki so 
opredeljeni v proračunu za leto 1999 v celotnem znesku 33 milijard 
tolarjev. Da bi preprečili neskladje med določbami zakona o 
proračunu in zagotovili nujno potreben in predviden nivo sredstev, 
je nujno potrebno za leto 1999 sprejeti predlagane spremembe, 
da bi tako preprečili izpad predvidenih sredstev za gradnjo 
avtocest, zgolj zato ker ne bi imeli ustrezne zakonske podlage za 
obračunavanje teh sredstev. 

3. Cilji in načela zakona 

Predlagane spremembe zakona pomenijo predvsem uveljavljanje 
temeljnega načela, da morajo biti vse zakonske določbe usklajene 
med seboj in z določbami Ustave, tako da je možno te določbe 
izvajati in s tem realizirati voljo zakonodajalca. 

4. Finančne in druge posledice zakona 

S predlaganimi spremembami ZIPRA ne bodo nastale finančne 
posledice, ki bi pomenile povečano obveznost države, temveč 
obratno se s temi spremembami omogoča uporaba že predvidenih 
namenskih sredstev. 

BESEDILO ČLENOV: 

1. člen 

V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni 
list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97, 34/98 in 91 /98) se v četrtem odstavku 
75. člena za besedo »zakonom« namesto vejice postavi pika in 
se črta besedilo "razen za namene iz četrtega odstavka 78. člena 
tega zakona." 

2. člen 

78. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Sredstva za graditev avtocest po 2. členu zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v 
Nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji 
(Uradni list RS, št. 57/98) se do celotnega preostalega zneska do 
33 milijard tolarjev, ki je določen v proračunu Republike Slovenije 
za leto 1999, zagotovijo iz trošarin.« 

3. člen 

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

K 1. členu: 

1. člen predloga zakona določa črtanje besedila, ki je glede na 
spremembe 78. člena ZIPRA nujno potrebno zaradi redakcijske 
uskladitve 75. in 78. člena ZIPRA. 

K 2. členu: 

Besedilo 2. člena predloga zakona v celoti nadomešča dosedanji 
78. člen ZIPRA in na ustrezen način določa vir sredstev za 
zagotavljanje preostalega zneska namenskih sredstev do višine 
33 milijard tolarjev v letu 1999. Predlagatelj ugotavlja, da so 
trošarine od prodaje motornih goriv zadosten in ustrezen vir 
sredstev, ki zagotavlja, da bo do konca leta 1999 možno zagotoviti 

preostali znesek namenskih sredstev do višine 33 milijard tolarjev, 
ki je potreben za nemoteno izvajanje nacionalnega programa 
gradnje avtocest. Vsekakor predlagatelj pri tem poudarja, da je 
predlagana rešitev začasna in bo potrebno do konca leta 1999 
pripraviti in sprejeti spremembe ZZNSGC in s tem zagotoviti 
nemoten in trajen vir sredstev za zagotavljanje namenskih sredstev 
do 31.12.2007. 

K 3. členu: 

Po oceni predlagatelja je določba, da začne veljati naslednji dan 
po objavi nujna, ker bo le tako mogoče pričeti z izvajanjem tega 
zakona že v mesecu avgustu 1999, glede na to da bo ta zakon 
možno sprejeti po hitrem postopku šele do konca julija 1999. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO: 

75. člen 

Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s 
katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih 
potreb, se v letu 1996 zagotavljajo v znesku, določenim s 
proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim 
programom ali zakonom, razen za namen iz 78. člena tega zakona. 

Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonom, s 
katerim je določen poseben način financiranja posameznih javnih 
potreb, se v letu 1997 zagotavljajo v znesku, določenim s 
proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim 
programom ali zakonom. 

Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s 
katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih 
potreb, se v letu 1998 zagotavljajo v znesku, določenim s 
proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim 
programom ali zakonom. 

Sredstva za namene iz prejšnjih odstavkov se v letu 1999 
zagotavljajo v znesku, določenim s proračunom, ne glede na 
znesek, ki je določen z nacionalnim programom ali zakonom, 
razen za namen iz četrtega odstavka 78. člena tega zakona. 

78. člen 

Sredstva za graditev avtocest po 2. členu zakona o zagotovitvi 
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki 

Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) se zagotavljajo v višini, določeni 
z zakonom, ne glede na znesek, ki je v proračunu določen za ta 
namen. 

Sredstva za graditev avtocest se v letu 1997 zagotavljajo skladno 
z drugim odstavkom 75. člena tega zakona. 

Sredstva za graditev avtocest se v letu 1998 zagotavljajo do 
28.300,000.000 tolarjev. 

Sredstva za realizacijo nacionalnega programa izgradnje avtocest 
v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 13/96 in 41/98) se v letu 
1999 zagotavljajo v skladu z zakonom o zagotovitvi namenskih 
sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem 
programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, 
št. 57/98). Osnova za izračun sredstev iz 2. člena navedenega 
zakona je povprečna ponderirana drobno prodajna cena za liter 
posameznega bencinskega ali dieselskega motornega goriva 
prodanega končnim potrošnikom. 

Prodajalci goriv so dolžni do 15. v tekočem mesecu Ministrstvu 
za finance posredovati podatek o povprečni drobno prodajni ceni 
v SIT/liter za pretekli mesec, ločeno za vsako posamezno gorivo 
v okviru motornih bencinov in dieselskih goriv. 

Ministrstvo za finance v sodelovanju z Ministrstvom za promet in 
zveze mesečno ugotavlja povprečne drobno prodajne cene iz 
četrtega odstavka tega člena. 

Za mesec december 1998 in januar 1999 se upošteva posamezna 
drobno prodajna cena dieselskih goriv izračunana skladno z 
uredbo o določitvi najvišjih cen naftnih derivatov (Uradni list RS, 
št. 73/98), uredbo o spremembi stopenj davka od prometa 
določenih naftnih derivatov (Uradni Ist RS, št. 68/96, 2/97, 5/97, 
24/98 in 65/98). 
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Predlog zakona o 

NAJEMU POSOJILA PRI MEDNARODNI 

DANKI ZA 0DN0V0 IN RAZVOJ (MDOR) 

ZA PROJEKT POSODOBITVE 

EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN 

(ZNPPEN) 

- EPA 885 - II - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 118. seji dne 8/7-1999 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O NAJEMU POSOJILA PRI 
MEDNARODNI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ (MBOR) 
ZA PROJEKT POSODOBITVE EVIDENTIRANJA 
NEPREMIČNIN, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o najemu posojila pri 
MBOR za Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 
obravnava po hitrem postopku. 

Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin je predpogoj 
za kakovostno vodenje kmetijske politike, ki mora biti usklajena 
s smernicami Evropske skupnosti. Ustrezne nepremičninske 
evidence je potrebno zagotoviti zaradi učinkovitejšega trga 
nepremičnin, razvoja stanovanjskega financiranja in 
mednarodnih obveznosti in sprememb ustave, ki omogoča 
lastništvo nepremičnin tujim državljanom. 

Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin je Izvršni odbor 
direktorjev MBOR odobril 22. junija 1999 in naj bi se začel 
izvajati v začetku leta 2000. Mad viri financiranja so predvidena 
tudi sredstva posojila MBOR. Zato je potrebno čim prej skleniti 
posojilno pogodbo med Republiko Slovenijo kot posojilojemalko 
in MBOR kot posojilodajalko. V skladu z veljavno zakonodajo 

v Republiki Sloveniji je to možno storiti na podlagi posebnih 
zakonov. 

S sprejetjem Zakona o najemu posojila Republike Slovenije 
pri MBOR za Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin 
po hitrem postopku in nato čim prejšnjo ratifikacijo posojilne 
pogodbe bo možno pravočasno zagotoviti vire financiranja 
za omenjeni projekt, ki sodi med prioritetne potrebe države. 

Hkrati pošilja tudi Poročilo o pogajanjih z Mednarodno banko 
za obnovo in razvoj (MBOR) za sklenitev posojilne pogodbe 
Republike Slovenije za posojilo za Projekt posodobitve 
evidentiranja nepremičnin. 

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, 
- Valter REŠČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Milan M. CVIKL, državni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Meta BOLE, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 

nance, 
- Irena SODIN, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance, 
- Andrej KAVČIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za finance. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Hitri postopek 

8.7.1999 

PREDLOG ZAKONA 
O NAJEMU POSOJILA PRI MEDNARODNI BANKI ZA OBNOVO IN RAZVOJ (MBOR) 

ZA PROJEKT POSODOBITVE EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN 

I UVOD 

1. Ocena stanja 

Sistem zemljiškega katastra v Sloveniji zajema okrog 5 milijonov parcel, ki so prikazane v 
več kot 20.000 zemljiškokatastrskih načrtih v 2.700 nepovezanih koordinatnih sistemih 
Geodetska uprava Republike Slovenije katastrske načrte vzdržuje, pri čemer sklepa 
pogodbe z izvajalci iz privatnega sektorja. Katastrski načrti so v vsaj osmih različnih merilih, 
kar pomeni, da večina načrtov ni kompatibilna s tistimi, na katere meji. Geodetska uprava je 
do zdaj 20 % načrtov prevedla v digitalno obliko. Ima opisno podatkovno bazo za vse 
parcele z imeni lastnikov, ki jih je pridobila od zemljiškoknjižnih sodišč. V približno 20 % 
primerov se podatki iz zemljiške knjige ne ujemajo s podatki iz zemljiškega katastra. Opisi 
parcel se ne ujemajo v približno 5 % primerov. 

V preteklosti so bile povezave med dvema sistemoma evidenc slabe 

Glavni cilj Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin v Sloveniji so izboljšane evidence 
nepremičnin, ki bodo prispevale k učinkovitejšemu trgu nepremičnin. Glavna komponenta 
projekta je posodobitev zemljiškega katastra, ki je eden glavnih elementov sistema 
evidentiranja nepremičnin. Posodobljen kataster bo osnova za spremljavo rabe zemljišč, 
določanje davka na nepremičnine in vrednotenje nepremičnin. 

Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin poleg domačih virov predvideva tudi 
pridobitev posojila Mednarodne banke za obnovo in razvoj. Podlago za pridobitev posojila 
MBOR predstavlja Strategija Svetovne banke za Republiko Slovenijo, ki jo je Vlada RS 
potrdila na svoji 17. seji dne 12. junija 1997. Strategija vključuje tudi najem finančnih 
sredstev za financiranja trga nepremičnin. 

Vlada RS je na 78. seji dne 1. 10. 1998 obravnavala predlog posodobitve evidentiranja 
nepremičnin Sprejela je sklep, da se Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za finance 
s Svetovno banko dogovorita za pridobitev posojila, ki bo omogočilo posodobitev 
evidentiranja nepremičnin, skladno s programom izvedbe posodobitve nepremičnin v 
Republiki Sloveniji. 

Vlada Republike Slovenije je na 106. seji dne 22. aprila 1999 obravnavala in sprejala pobudo 
za pogajanja za sklenitev posojilne pogodbe med Republiko Slovenijo in MBOR za Projekt 
posodobitve evidentiranja nepremičnin. 
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Odbor Državnega zbora za mednarodne odnose je sprejel pobudo za pogajanja za sklenitev 
posojilne pogodbe med Republiko Slovenijo in MBOR za Projekt posodobitve evidentiranja 
nepremičnin na 82. korespondenčni seji dne 28 4. 1999. 

2. Razlogi za sprejem Zakona 

Urejene nepremičninske evidence so predpogoj za učinkovitejši trg nepremičnin in razvoj 
stanovanjskega financiranja. Hkrati so predpogoj za kakovostno vodenje kmetijske politike, ki 
mora biti usklajena s smernicami [Evropske skupnosti. Ustrezne nepremičninske evidence je 
potrebno zagotoviti tudi zaradi mednarodnih obveznosti in spremembe ustave, ki omogoča 
lastništvo nepremičnin tujim državljanom. 

Vlada Republike Slovenije je financiranje trga nepremičnin vključila v Strategijo Svetovne 
banke za Republiko Slovenijo že leta 1997 in to področje določila kot prioritetno področje 
sodelovanja s to mednarodno finančno institucijo, tako z vidika tehnične pomoči kot z vidika 
financiranja. 

Celotni projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin je ocenjen na 28,9 mio USD in naj bi 
bil predvidoma zaključen do 30. junija 2005. Svetovna banka glede na ekonomske kazalce 
razvitosti zahteva sofinanciranje projektov s strani države, posojilojemalke. Za Projekt 
posodobitve evidentiranja nepremičnin bo MBOR financirala 15 mio USD (protivrednost v 
EUR-ih je 14,050.000 po tečaju 1 USD = 1,0659 na dan 30. aprila 1999), kar predstavlja 
52 % vrednosti projekta. 
Z rednimi proračunskimi sredstvi za urejanje nepremičninskih evidenc projekta ne bi bilo 
možno uresničiti s predvideno dinamiko To bi posledično pomenilo težave tako za kmetijski 
kot nepremičninski sektor pri vključevanju v Evropo. 

Predlagani Zakon o najemu posojila Republike Slovenije pri MBOR za Projekt posodobitve 
evidentiranja nepremičnin v višini 14,050.000 EUR, ki jo skleneta Republika Slovenija kot 
posojilojemalka in MBOR kot posojilodajalka in bo osnova za posojilno pogodbo, bo 
omogočil črpanje sredstev, ki bodo zagotavljala nemoteno izvajanje dinamike Projekta 
posodobitve evidentiranja nepremičnin. 

3. Cilji in načela Zakona 

S sprejetjem predlaganega zakona bo Republika Slovenija pri MBOR najela posojilo v višini 
14.050.000 EUR, ki bo omogočilo črpanje sredstev za izvajanje Projekta posodobitve 
evidentiranja nepremičnin s predvideno dinamiko. 

4. Finančne in druge posledice 

Sredstva za odplačilo najetega posojila se bodo zagotavljala v proračunu Odplačevanje 
posojila se bo začelo po 3-letnem odlogu, 15. oktobra 2003. 

16. julij 1999 21 poročevalec, št. 55 



II. BESEDILO ČLENOV 
1 člen 

Republika Slovenija z Mednarodno banko za obnovo in razvoj (v nadaljnjem besedilu: 
MBOR) sklepa posojilno pogodbo za Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v 
znesku 14,050.000 EUR pod naslednjimi pogoji: 
- Rok črpanja posojila je 30. junij 2005. 
- Valuta črpanja je EUR 
- Rok odplačila je 9 let z vključenim 3-letnim odlogom za odplačilo glavnice z začetkom 
odplačevanja 15. oktobra 2003 
- Valuta odplačila glavnice je EUR 
- Obrestna mera je fiksna Določila se bo ob koncu vsakega polletnega obdobja, pri čemer 
vsi črpani zneski v enem polletnem obdobju predstavljajo eno delno posojilo. Tako bo 
celotno posojilo sestavljeno iz enajstih delnih posojil, vsako delno posojilo pa ima svojo 
fiksno obrestno mero. 
Fiksna obrestna mera je za vsako delno posojilo sestavljena iz: 
1) tržno določene osnovne obrestne mere, izračunane kot ponderirano povprečje obrestnih 
mer, pri čemer je ponder dospelost posameznega obroka delnega posojila. Fiksna obrestna 
mera (znana kot amortizacijska swap obrestna mera) je določena glede na variabilno 
obrestno mero LIBOR in 
2) fiksnega celotnega pribitka, ki je sestavljen iz 

a) posojilne marže v višini tri četrtine odstotka ( o,75%) 
b) minus (ali plus) marže, po kateri se MBOR zadolžuje na finančnih trgih, 
c) pribitka MBOR na tveganje. 

Od dneva posameznega črpanja do dneva določitve fiksne obrestne mere za posamezno 
delno posojilo pa se obresti plačujejo po obrestni meri, ki je sestavljena iz: 
1) obrestne mere LIBOR za šestmesečne depozite v EUR in 
2) celotnega pribitka za LIBOR, ki sestoji iz: 

a) posojilne marže v višini 0,75 %, 
b) minus (ali plus) marže, po kateri se MBOR zadolžuje na finančnih trgih. 

- Plačilo obresti: obresti so plačljive na isti datum kot glavnica posojila, pri čemer se v prvih 
treh letih črpanja posojila odplačujejo samo obresti. 
- Stroški najema posojila znašajo 1 % vrednosti posojila in bodo plačani direktno iz sredstev 
posojila. 
- Stroški nečrpanega dela posojila znašajo 0,75 % letno. V skladu s Splošnimi pogoji MBOR 
(člen 3.02) se marža za nečrpani del posojila začne obračunavati v 60 dneh po podpisu 
posojila, ne glede na to, ali je posojilo že ratificirano v Državnem zboru ali ne. 
- Razpisi za nakup blaga in storitev, ki se financirajo iz posojila MBOR se morajo izvajati v 
skladu s Pravili za izvajanje javnih naročil za posojila MBOR in posojila Mednarodne 
agencije za razvoj, na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi pogoji za 
udeležence iz vseh držav 

2. člen 

Posojilno pogodbo s prilogami z MBOR v imenu in za račun Republike Slovenije podpiše 
minister, pristojen za finance ali njegov pooblaščenec. Ministrstvo, pristojno za finance, skrbi 
za izvajanje tega zakona ter vseh pravic in obveznosti Republike Slovenije, ki iz njega 
izhajajo. 

3. člen 

Sredstva za izpolnitev pogodbenih obveznosti Republike Slovenije, ki izhajajo iz posojilne 
pogodbe, se zagotavljajo v proračunu Republike Slovenije. 

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

III. OBRAZLOŽITEV 

1. Vlada Republike Slovenije je na 17. seji 12. junija 1997 potrdila Strategijo Svetovne 
banke za Republiko Slovenijo. Eno izmed področij, kjer je bila predvidena tehnična 
pomoč strokovnjakov Svetovne banke in najem finančnih sredstev, je bilo financiranje 
trga nepremičnin. Predpogoj za učinkovit trg nepremičnin pa so urejene nepremičninske 
evidence. 
Vlada Republike Slovenije je na 78. seji 1. 10. 1998 obravnavala predlog posodobitve 
evidentiranja nepremičnin in sprejela skiep, da se Ministrstvo za finance in Ministrstvo za 
okolje in prostor s Svetovno banko dogovorita za pridobitev posojila, ki bo omogočilo 
posodobitev evidentiranja nepremičnin. 

Vlada RS je na 106. seji 22. aprila 1999 obravnavala in sprejela pobudo in izhodišča za 
pogajanja za sklenitev posojilne pogodbe med Republiko Slovenijo in Svetovno banko - 
Mednarodno banko za obnovo in razvoj (MBOR) za Projekt posodobitve evidentiranja 
nepremičnin ki jih je potrdil Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora na 82. 
korespondenčni seji dne 28. aprila 1999. 

Pogajanja med RS in MBOR so bila uspešno zaključena 13. maja 1999 v regionalni 
pisarni Svetovne banke v Budimpešti, zapisnik pogajanj pa podpisan po pošti 26. maja 
1999. 

1. Celotna vrednost Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin znaša 28,9 mio USD 
Od te vrednosti naj bi MBOR zagotovila posojilo v višini 15 mio USD oziroma cca. 52 % 
celotne vrednosti projekta. Zaradi nizke obrestne mere je bolj racionalna odločitev za 
najem posojila v EUR. Protivrednost 15 mio USD predstavlja 14,050.000 EUR (1 USD = 
1,0659 EUR po tečaju 30. aprila 1999). Z najetjem posojila bo omogočena pospešena 
dinamika izvedbe projekta, ki je pomembna tudi za izpolnjevanje pogojev za vstop 
Slovenije v Evropsko unijo. 

2. Posojilo MBOR bo mogoče koristiti na osnovi sklenjene posojilne pogodbe med 
Republiko Slovenijo in MBOR Sklenitev posojilne pogodbe bo omogočil Zakon o najemu 
posojila pri MBOR za Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v višini 14,050.000 
EUR, z rokom odplačila 9 let, z vključenim 3-letnim odlogom odplačevanja glavnice 
Obrestna mera za izbrani način odplačevanja posojila je fiksna. Celotno posojilo bo 
sestavljeno iz enajstih delnih posojil z različnimi fiksnimi obrestnimi merami, ker je od 
začetka leta 2000 do konca črpanja posojila 11 polletnih obdobij. Vsako delno posojilo je 
enako vsoti črpanih zneskov v enem polletnem obdobju. Vsako delno posojilo se 
odplačuje po fiksni obrestni meri, ki se določi na koncu polletnega obdobja in velja za ves 
čas odplačevanja delnega posojila 

Fiksna obrestna mera je sestavljena iz: 
1) tržno določene osnovne obrestne mere. izračunane kot ponderirano povprečje 

obrestnih mer, pri čemer je ponder dospelost posameznega obroka delnega posojila 
Fiksna obrestna mera (znana kot amortizacijska swap obrestna mera) je določena v 
odnosu do obrestne mere LIBOR in 

2) fiksnega celotnega pribitka, ki je sestavljen iz: * 
a) posojilne marže v višini 0,75 %; 
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b) minus (ali plus) marže, po kateri se MBOR zadolžuje na finančnih trgih: 
c) pribitka MBOR na tveganje. 

Od dneva posameznega črpanja do dneva določitve fiksne obrestne mere za posamezno 
delno posojilo pa se obresti plačujejo po obrestni meri, ki je sestavljena iz: 

1) obrestne mere LIBOR za šestmesečne depozite v EUR in 
2) celotnega pribitka za LIBOR. ki sestoji iz: 

a) posojilne marže v višini 0,75 %; 
b) minus (ali plus) marže, po kateri se MBOR zadolžuje na finančnih trgih. 

Obresti so plačljive na isti dan kot glavnica posojila, pri čemer se v prvih treh letih črpanja 
odplačujejo samo obresti. Stroški najema posojila znašajo 1 % vrednosti posojila in bodo 
plačani direktno iz sredstev posojila. Stroški nečrpanega dela posojila znašajo 0,75 % 
letno V skladu s Splošnimi pogoji MBOR (člen 3.02), sprejetimi ob včlanitvi Republike 
Slovenije v MBOR, ki veljajo za vse članice MBOR, se marža za nečrpani del posojila 
začne obračunavati v 60 dneh po podpisu posojila, ne glede na to, ali je posojilo že 
ratificirano v Državnem zboru ali ne. Država se z zakonom obvezuje, da se razpisi za 
nakup blaga in storitev, ki se financirajo iz posojila MBOR, izvajajo v skladu s Pravili za 
izvajanje javnih naročil za posojila MBOR in posojila Mednarodne agencije za razvoj, ki 
so določena v posojilni pogodbi na podlagi odprtih mednarodnih razpisov in pod enakimi 
pogoji za udeležence iz vseh držav. Zakon določa, da v imenu in za račun Republike 
Slovenije posojilno pogodbo s prilogami med Republiko Slovenijo in MBOR podpiše 
minister, pristojen za finance ali njegov pooblaščenec (2. člen). 

1. Sredstva za izpolnjevanje obveznosti iz posojilne pogodbe se zagotavljajo v proračunu 
Republike Slovenije. 

2 Posojilni pogoji so standardni pogoji MBOR in veljajo za vse članice, ki jim MBOR 
odobrava posojila. 

3. Vlada RS predlaga, da se predlog Zakona o najemu posojila za Projekt posodobitve 
evidentiranja nepremičnin sprejme v skladu z 201. členom Poslovnika Državnega zbora 
po hitrem postopku Omenjeni projekt je prioritetnega pomena kot predpogoj za 
kakovostno vodenje kmetijske politike pri vključevanju v Evropo in prehod na evropski 
sistem kmetijskih subvencij. Glavnina zajetih podatkov rabe zemljišč mora biti 
pripravljena do konca leta 2001, kar pa brez predvidene dinamike izvajanja projekta ne 
bo mogoče. Projekt bo prispeval k razvoju učinkovitejšega trga nepremičnin in razvoju 
stanovanjskega financiranja Pogoji za realizacijo tega projekta in pridobitev ustreznih 
virov financiranja bodo zagotovljeni s podpisom posojilne pogodbe med Republiko 
Slovenijo in MBOR. 

4. Posojilno pogodbo skladno z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ljubljana, 8. julija 1999 

POROČILO 
O POGAJANJIH Z MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ (MBOR) ZA 
SKLENITEV POSOJILNE POGODBE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POSOJILO ZA 
PROJEKT POSODOBITVE EVIDENTIRANJA NEPREMIČNIN V VIŠINI 14,050.000 EUR 

I. UVOD 

Uradna pogajanja v zvezi s posojilom za Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v 
Sloveniji so potekala v Budimpešti od 10. do 13. maja 1999 in se po pošti nadaljevala do 26 
maja 1999. Pogajanj se je udeležila delegacija Republike Slovenije v sestavi: 

Dušan Blaganje, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor, vodja delegacije, 
Meta Bole, državna podsekretarka na Ministrstvu za finance, članica, 
Božena Lipej, svetovalka vlade v Geodetski upravi Republike Slovenije, članica. 
Tatjana Krume, svetovalka vlade na Ministrstvu za finance, članica 
Irena Sodin, svetovalka vlade na Ministrstvu za finance, članica. 

Pri pogajanjih je delegacija Republike Slovenije izhajala iz izhodišč za sklenitev posojilne 
pogodbe, sprejetih na 106. seji Vlade RS dne 22. aprila 1999 in 82. korespondenčni seji 
Odbora za mednarodne odnose Državnega zbora dne 28. 04. 1999. 

II. OSNOVNA PREDSTAVITEV POSOJILA IN PREGLED DOSEŽENIH DOGOVOROV 

a) Posojilo bo delno financiralo Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v Sloveniji, 
Politika MBOR je, da glede na kazalce razvitosti posamezne države določi delež, ki ga 
MBOR financira pri posameznem projektu, razliko pa mora zagotavljati država iz lastnih 
sredstev ali dodatnih tujih virov V primeru Projekta posodobitve evidentiranja nepremičnin 
bo MBOR financirala 52. % celotne vrednosti projekta, zahtevala pa bo dokazila, da so v 
vsakoletnem proračunu Republike Slovenije planirana zadostna sredstva za izvajanje 
projekta v tem letu. 

Glavni cilj projekta so izboljšane evidence nepremičnin, ki bodo prispevale k učinkovitejšemu 
trgu nepremičnin Zato bo glavno komponento projekta predstavljala posodobitev 
zemljiškega katastra, ki je eden glavnih elementov sistema evidentiranja nepremičnin 
Posodobljen kataster bo osnova za spremljavo rabe zemljišč, določanje davka na 
nepremičnine in vrednotenje nepremičnin 

Projekt bo razdeljen na 8 komponent: 

A. posodobitev obstoječega sistema zemljiškega katastra in vzpostavitev katastra stavb, 
predvsem vzpostavitev homogene digitalne zbirke katastrskih načrtov in njena uskladitev z 
opisnim delom baze zemljiškega katastra ter vzpostavitev evidence o stavbah; 

B. posodobitev obstoječega sistema zemljiške knjige oziroma odprava zaostankov pri vpisu v 
zemljiško knjigo; 

C. razvoj sistema registracije stanovanj - uskladitev registracije stanovanj in vzpostavitev 
katastra delov stavb v okviru katastra stabv, ki bo kratkoročno namenjen potrebam 
vrednotenja nepremičnin, dolgoročno pa bo usklajen z zemljiško knjigo 
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D. monitormg rabe kmetijskih zemljišč, ki bo predstavljal podlago za vodenje učinkovite 
kmetijske politike; 

E. razvoj sistema obdavčenja in vrednotenja nepremičnin - zagotovitev podatkov o 
nepremičninah za poenostavljeno vrednotenje nepremičnin in izdelava metodologije za 
tržno vrednotenje nepremičnin; 

F. financiranje stanovanjske gradnje in priprava zakonodaje za hipotekarno bančništvo; 

G. dopolnitev in uskladitev (revizija) zakonodaje na področju lastništva nepremičnin; 

H. podpora koordinaciji projekta in strateške študije - delovanje projektne pisarne, ki bo 
zagotovljala koordinacijo med vsemi resornimi ministrstvi, ki so udeležena v projektu. 

b) Osnovni finančno- tehnični elementi posojila 

Posojilojemalec: Republika Slovenija 

Končni uporabniki: Ministrstvo za okolje in prostor - Geodetska uprava Republike Slovenije 
Ministrstvo za kmetijstvo, prehano in gozdarstvo 
Ministrstvo za finance 
Ministrstvo za pravosodje 
Vrhovno sodišče 

Znesek posojila: 14,050.000 EUR 

V skladu z mandatom, ki sta ga pogajalski sKupini določila Vlada in Odbor za mednarodne 
odnose, naj bi bil znesek posojila do 15 mio USD. Po primerjavi izračunov vseh možnih 
variant odplačila posojila je bila najbolj ugodna odločitev za izbiro posojila v EUR-ih s fiksno 
obrestno mero,zato je dogovorjeni znesek posojila 15 mio USD preračunan v EUR, kar 
znaša 14,050.000 EUR. Znesek 15 mio USD je bil preračunan, skladno s politiko MBOR, po 
tečaju, kije veljal zadnji dan meseca aprila 1999 (1 USD je 1,0659 EUR). 

Črpanje posojila: od leta 2000 do 30. junija 2005 

Obrestna mera: fiksna ( Priloga: Obrazložitev izračuna fiksne obrestne mere za MBOR 
posojila) 

Celotno posojilo bo sestavljeno iz enajstih delnih posojil z različnimi fiksnimi obrestnimi 
merami, ker je od začetka leta 2000 do konca črpanja posojila 11 polletnih obdobij. Vsako 
delno posojilo je enako vsoti črpanih zneskov v enem polletnem obdobju 

Vsako delno posojilo se odplačuje po fiksni obrestni meri, ki se določi na koncu polletnega 
obdobja in velja za ves čas odplačevanja delnega posojila 

Fiksna obrestna mera je sestavljena iz: 
1) tržno določene osnovne obrestne mere, izračunane kot ponderirano povprečje obrestnih 

mer, pri čemer je ponder dospelost posameznega obroka delnega posojila. Fiksna 
obrestna mera (znana kot amortizacijska swap obrestna mera) je določena v odnosu do 
obrestne mere LIBOR in 

2) fiksnega celotnega pribitka, ki je sestavljen iz: 
a) posojilne marže v višini 0,75 %; 
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b) minus (ali plus) marža, po kateri se MBOR zadolžuje na finančnih trgih; 
c) pribitka MBOR na tveganje. 

Od dneva posameznega črpanja do dneva določitve fiksne obrestne mere za posamezno 
delno posojilo pa se obresti plačujejo po obrestni meri, ki je sestavljena iz: 

1) obrestne mere LIBOR za šestmesečne depozite v EUR in 
2) celotnega pribitka za LIBOR, ki sestoji iz: 

a) posojilne marže v višini 0,75 %; 
b) minus (ali plus) marže, po kateri se MBOR zadolžuje na finančnih trgih. 

Če posojilojemalec posojilo odplačuje v predpisanih rokih, se mu lahko obrestna mera zniža 
za 0,25 %. 

Stroški nečrpanega posojila: 0,75 % letno na nečrpani znesek posojila. V skladu s 
splošnimi pogoji MBOR se strošek za nečrpani del posojila začne obračunavati v>60 dneh 
po podpisu posojilne pogodbe, ne glede na to, ali je Zakon o najemu posojila že ratificiran v 
Državnem zboru ali ne, zato je pomembno, da se Zakon sprejme po hitrem postopku. 

Stroški najema posojila: 1% od vrednosti posojila 

Možna je bila izbira plačila stroškov najema posojila iz zneska posojila ali direktno plačilo 
marže za najem posojila. V teku pogajanj je bila sprejeta odločitev, da MBOR maržo za 
najem posojila zadrži iz posojilne vsote. 

Pričetek črpanja: Po ratifikaciji v Državnem zboru 

Konec črpanja: Predvidoma do junija leta 2005. 

Rok odplačila: Pri izbiri posojila s fiksno obrestno mero v EVRU bo ročnost posojila 9 let. z 
vključenim 3-letnim odlogom odplačila. 

Odplačilo: Polletno (Glavnica + obresti), 15. april in 15. oktober 

Glede na likvidnostno dinamiko proračuna in s stališča servisiranja dolga sta za 
odplačevanje posojila najbolj primerna meseca v začetku drugega in zadnjega kvartala v 
letu. 

- Pri finančnem in knjigovodskem spremljanju posojila je MBOR pristala na pripravo poročil 
ki jih bo z določenim dodatnim programom možno spremljati v obstoječem knjigovodskem 
sistemu MFERAC. Prvotna zahteva MBOR je bila, da se za spremljavo posojila razvije 
povsem samostojen program v okviru projektne pisarne. Ustreznost modificiranega 
programa mora potrditi neodvisen revizor, kar je predpogoj za črpanje posojila. 

- MBOR je po daljših pogajanjih odstopila od zahteve, da se v okviru projekta pripravi 
posebna študija, ki bi ocenila socialne posledice dejstva, da prebivalci z nizkimi dohodki 
nimajo dostopa do dolgoročnih hipotekarnih posojil. Tovrstna študija bi zahtevala precej 
finančnih sredstev, ki bi posledično zmanjšala razpoložljiva sredstva za osnovni projekt 
MBOR je pristala na to, da misije MBOR, ki bodo med izvajanjem projekta nadzirale 
uspešnost poteka projekta, vključujejo tudi strokovnjaka, ki bo ocenjeval tudi to komponento 
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- Med pogajanji je bilo sklenjeno, da je predpogoj za črpanje posojila podpis protokola med 
resornimi ministrstvi in Vrhovnim sodiščem, ki bo razmejeval dolžnosti med posameznimi 
uporabniki posojil. 

- Predpogoj za efektivnost posojila je dokazilo, da so v proračunu na ustreznih postavkah 
ministrstev planirana zadostna sredstva za izvedbo projekta v letu 2000. V naslednjih letih 
izvajanja projekta morajo biti dokazila o zadostnih sredstvih za projekt predložena na 
začetku vsakega leta. 

- V teku pogajanj je bilo izpostavljeno, da je normalna praksa MBOR, da se ob podpisu 
posojilne pogodbe podpišeta tudi: 
1. izjava o poročanju MBOR o novem zadolževanju RS in o tem, da v skladu s Splošnimi 
pogoji MBOR (člen 903) na premoženju države ni nobenega zavarovanja, država pa redno 
izpolnjuje svoje zunanje obveznosti (pismo o finančnih in ekonomskih kazalcih). 
2. izjava o kazalcih uspešnosti in ocene izvajanja projekta. 

III. ZAKLJUČEK 

Pogajanja so bila zaključena v skladu z mandatom, ki ga je pogajalski delegaciji dodelila 
Vlada RS in Odbor za mednarodne odnose Državnega zbora. Delegaciji je uspelo dogovoriti 
odplačevanje posojila v rokih, ki Sloveniji glede na likvidnostno dinamiko proračuna in s 
stališča servisiranja dolga najbolj ustrezajo. 

Rezultat pogajanj je manjše število pogojev, ki jih je potrebno izpolniti pred črpanjem 
posojila, ostrina nekaterih pogojev pa je omiljena. 

Posojilo za projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v Sloveniji je Izvršni odbor 
direktorjev MBOR v VVashingtonu odobril 22. junija 1999. 
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ŠTEVILKA POSOJILA 

SPORAZUM O POSOJILU 

SPORAZUM z dne 1999 med Republiko Slovenijo (posojilojemalec) in 
MEDNARODNO BANKO ZA OBNOVO IN RAZVOJ (banko) 

KER je (a) posojilojemalec dobil potebna zagotovila o izvedljivosti in prioriteti 
projekta, opisanega v Prilogi 2 tega sporazuma, in je zaprosil banko za pomoč pri 
financiranju projekta; 

(b) KER namerava posojilojemalec iz programa PHARE Evropske unije (EU) 
pridobiti pomoč (pomoč EU) v znesku tri milijone evrov (3 000 000 evrov) za 
financiranje projekta po določilih in pogojih, ki se določijo v sporazumu (sporazum za 
pomoč EU) med vlado posojilojemalca in EU PHARE; 

KER se banka na podlagi med drugim tudi omenjenega strinja, da 
posojilojemalcu odobri posojilo po določilih in pogojih, navedenih v tem sporazumu, 

STA SE pogodbenici dogovorili naslednje: 

1 ČLEN 

Splošni pogoji; opredelitev pojmov 

Odstavek 1.01. "Splošni pogoji, ki se uporabljajo za sporazume o posojilu v eni 
valuti in sporazume o garanciji za posojila v eni valuti" banke z dne 30 maja 1995 (kot 
so bili spremenjeni do 2. decembra 1997) (Splošni pogoji) so neločljiv sestavni del tega 
sporazuma. 

Odstavek 1.02 Če besedilo ne zahteva drugače, imajo razni izrazi, opredeljeni v 
Splošnih pogojih in v uvodu tega sporazuma tak pomen, kot je tam določen, spodaj 
navedeni dodatni izrazi pa pomenijo: 

a) "upravičene kategorije" pomeni kategorije (1), (2), (3) in (4), določene v 
tabeli iz Dela A 1 v Prilogi 1 tega sporazuma; 

b) "upravičeni stroški" pomeni izdatke za blago in storitve iz odstavka 2 02 tega 
sporazuma; 

c) "evro" in "EUR" pomenita zakonito valuto držav članic Evropske unije, ki 
sprejemajo enotno valuto v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti, kot je 
bila spremenjena s Pogodbo o Evropski uniji, 
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d) "MKGP" pomeni Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
posojilojemalca, 

e) "MF" pomeni Ministrstvo za finance posojilojemalca; 

f) "MP" pomeni Ministrstvo za pravosodje posojilojemalca; 

g) "Programski svet" pomeni programski svet posojilojemalca, ustanovljen s 
sklepom vlade št. 460-11/98-1 (N) 1 oktobra 1998, 

h) "Projektna pisarna" in "PP" pomenita pisarno za koordinacijo projekta, 
ustanovljeno v okviru Geodetske uprave (kot je opredeljena v nadaljevanju), 

i) "poročilo o izvajanju projekta" pomeni vsako poročilo, pripravljeno v skladu z 
odstavkom 4 02 tega sporazuma, 

j) "GU" pomeni Geodetsko upravo v Ministrstvu za okolje in prostor 
posojilojemalca; 

k) "poseben račun" pomeni račun, naveden v Delu B Priloge 1 tega sporazuma, 

I) "Vrhovno sodišče" pomeni vrhovno sodišče posojilojemalca 
r 

II ČLEN 

Posojilo 

Odstavek 2.01. Banka se strinja, da posojilojemalcu posodi znesek štirinajst 
milijonov in petdeset tisoč evrov (14.050.000 evrov) po določilih in pogojih, ki so 
določeni v Sporazumu o posojilu 

Odstavek 2.02. Znesek posojila se lahko črpa z računa posojila v skladu z 
določbami Priloge 1 k temu sporazumu za izdatke, ki so nastali (ali ki bodo nastali, če se 
banka s tem strinja) v zvezi s primerno ceno blaga in storitev, potrebnih za projekt, in ki 
naj bi se financirali iz sredstev posojila, ter za stroške rezervacije sredstev iz odstavka 
2.04 tega sporazuma 

Odstavek 2.03. Zaključni datum je 30. junij 2005 ali kasnejši datum, ki ga določi 
banka. Banka o tem kasnejšem datumu takoj obvesti posojilojemalca 

Odstavek 2.04. Posojilojemalec banki plača stroške za najem posojila v višini sto 
štirideset tisoč petsto evrov (140.500 evrov) Banka v imenu posojilojemalca na ali takoj 
po datumu za plačilo omenjeni znesek črpa z računa posojila in si ga izplača 
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Odstavek 2 05. Posojilojemalec banki plača stroške za nečrpani del posojila po 
stopnji tri četrtine odstota (3/4 od 1%) letno za znesek glavnice vsakokrat nečrpanega 
posojila. 

Odstavek 2.06 Posojilojemalec plačuje obresti za znesek glavnice vsakokrat 
črpanega in neodplačanega posojila v skladu z določili Priloge 3 tega sporazuma 

Odstavek 2 07 Obresti in drugi stroški se plačujejo 15. aprila in 15 oktobra 
vsako leto 

Odstavek 2 08 Posojilojemalec odplačuje glavnico posojila v skladu z 
amortizacijskim načrtom, določenim v Prilogi 3 tega sporazuma. 

III ČLEN 

Izvedba projekta 

Odstavek 3,01 (a) Posojilojemalec izjavlja svojo zavezanost k ciljem projekta in 
bo v ta namen izpeljal Del A projekta prek Geodetske uprave RS, Del B projekta prek 
Vrhovnega sodišča; Del C projekta prek Geodetske uprave RS, Del D projekta prek 
MKGP, Dela E in F projekta prek MF; Del G projekta prek MP; in Del H prek 
Geodetske uprave RS primerno skrbno in učinkovito ter skladno z ustrezno upravno, 
finančno, tehnično, okoljsko in poslovno prakso in bo takoj, ko bo potrebno, zagotovil 
denarna sredstva, zmogljivosti, storitve in druga sredstva, potrebna za projekt 

(b) Ne glede na določbe točke (a) tega odstavka in razen če bi se posojilojemalec 
in banka dogovorila drugače, posojilojemalec izvaja projekt v skladu s programom za 
izvajanje projekta iz Priloge 5 tega sporazuma. 

Odstavek 3.02. Razen če bi se banka strinjala s čim drugim, se nabava blaga, 
tehničnih in svetovalskih storitev, ki so potrebne za projekt in naj bi se financirale iz 
sredstev posojila, urejajo po določbah iz Priloge 4 k temu sporazumu. 

Odstavek 3 03. Za namene odstavka 9 08 Splošnih pogojev, vendar ne omejeno 
le na to, bo posojilojemalec: 

a) na podlagi smernic, sprejemljivih za banko, pripravil in ji dostavil načrt za 
nadaljevanje projekta najkasneje (6) mesecev po zaključnem datumu ali na kasnejši 
datum, ki bo v ta namen dogovorjen med banko in posojilojemalcem, in 

b) zagotovil banki primerno možnost za izmenjavo stališč do tega načrta s 
posojilojemalcem 

IV ČLEN 

Finančni dogovori 
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Odstavek 4 01 (a) Posojilojemalec bo vodil ustrezen sistem finančnega 
poslovanja z evidencami in računi ter pripravljal finančna poročila v obliki, sprejemljivi 
za banko, iz katerih bodo razvidni poslovanje, viri in izdatki za projekt. 

b) Posojilojemalec zagotavlja, da bo. 

i) dal evidence, račune in finančna poročila iz točke (a) tega odstavka in 
evidence in račune za poseben račun za vsako fiskalno leto pregledati 
neodvisnim in za banko sprejemljivim revizorjem v skladu z dosledno 
uporabljenimi revizijskimi načeli, sprejemljivimi za banko, 

ii) predložil banki (A) potrjena revidirana finančna poročila iz točke (a) tega 
odstavka in (B) revizorsko mnenje o poročilih, evidenci in računih ter 
poročilo omenjenih revizorjev o opravljeni reviziji, kakor hitro mu bodo 
na voljo, vendar ne kasneje kot šest mesecev po koncu fiskalnega leta, in 
sicer v takem obsegu in tako podrobno, kot bo banka upravičeno 
zahtevala, in 

iii) predložil banki take druge informacije v zvezi s temi evidencami in računi 
ter njihovo revizijo in z omenjenimi revizorji, kot jih bo banka občasno 
upravičeno zahtevala. 

c) Za vse izdatke v zvezi s črpanji z računa posojila, ki so bila opravljena na 
podlagi poročil o izvajanju projekta ali poročil o izdatkih, posojilojemalec: 

i) v skladu s točko (a) tega odstavka vodi ali zagotovi vodenje evidenc in 
ločenih računov, iz katerih so taki izdatki razvidni, 

ii) hrani vso dokumentacijo (pogodbe, naročila, fakture, račune, potrdila in 
druge dokumente), ki dokazujejo te izdatke, najmanj še eno leto potem, 
ko je banka prejela revizijsko poročilo za fiskalno leto, v katerem je bilo 
opravljeno zadnje črpanje z računa posojila, 

iii) omogoči predstavnikom banke pregled dokumentacije in 

iv) zagotovi, da so take evidence in računi vključeni v letno revizijo, 
omenjeno v točki (b) tega odstavka, in da revizijsko poročilo vsebuje 
ločeno mnenje omenjenih revizorjev o tem, ali so med fiskalnim letom 
predložena poročila o izvajanju projekta ali poročila o izdatkih skupaj s 
postopki in notranjo kontrolo za pripravo teh poročil lahko zanesljiv 
dokaz za črpanja, ki se nanje nanašajo. 

Odstavek 4.02. (a) Ne glede na določbe odstavka 4.01 tega sporazuma 
posojilojemalec izvede terminski akcijski načrt za izboljšanje sistema finančnega 
poslovanja iz točke (a) omenjenega odstavka 4.01, ki je sprejemljiv za banko, da bi 
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lahko posojilojemalec najkasneje do 30. junija 2000 ali do kasnejšega datuma, s katerim 
se strinja banka, pripravil četrtletna poročila o izvajanju projekta, od katerih vsako: 

(i) (A) navaja dejanske vire in uporabo sredstev za projekt, tako zbirno kot 
za obdobje poročila ter načrtovane vire in uporabo sredstev za projekt za 
šestmesečno obdobje, ki sledi obdobju poročila, in (B) ločeno prikazuje 
stroške, ki so se financirali iz sredstev posojila v obdobju poročila in 
stroške, ki naj bi se financirali iz sredstev posojila v šestmesečnem 
obdobju, ki sledi obdobju poročila, 

(ii) (B) opisuje fizični napredek pri izvajanju projekta, tako zbirno kot za 
obdobje poročila, in (B) utemelji odstopanja med dejansko izvedbo in 
načrtovanimi cilji, in 

(iii) navaja stanje nabav po projektu in stroškov po pogodbah, ki se 
financirajo iz sredstev posojila, ob koncu obdobja poročila. 

(b) Po izvedbi akcijskega načrta iz točke (a) tega odstavka posojilojemalec v 
skladu s smernicami, sprejemljivimi za banko, najkasneje v 45 dneh po koncu vsakega 
koledarskega četrtletja pripravi in predloži banki poročilo o izvajanju projekta za vsako 
obdobje. 

V. ČLEN 

Pravna sredstva banke 

Odstavek 5.01. V skladu s točko (p) odstavka 6.02 Splošnih pogojev se določijo 
naslednji dodatni dogodki 

a) če pomoč EU ne bi bila na razpolago do 30. junija 2000 ali na kasnejši datum, 
s katerim se banka strinja; s tem, da se določila te točke ne uporabljajo, če 
posojilojemalec banki predloži ustrezno dokazilo, da mu je na voljo dovolj sredstev iz 
drugih virov po določilih in pogojih, ki so v skladu z obveznostmi posojilojemalca po 
tem sporazumu, in 

(b) (i) (A) če je bila v skladu s pododstavkom (ii) te točke pravica 
posojilojemalca, da črpa sredstva pomoči ali posojila, odobrenega 
posojilojemalcu za financiranje projekta, v celoti ali deloma začasno 
ustavljena, razveljavljena ali preklicana v skladu s pogoji vsakokratnega 
sporazuma; ali (B) če je tako posojilo zapadlo v plačilo pred 
dogovorjenim rokom. 

(ii) Pododslavek (i) te točke se ne uporablja, če posojilojemalec 
zadovoljivo dokaže združenju, da (A) takšna začasna ustavitev, 
razveljavitev, preklic ali predčasna dospelost ni posledica tega, da 
posojilojemalec ni izpolnil svojih obveznosti po takšnem sporazumu, in 
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(B) da so posojilojemalcu na razpolago ustrezna sredstva za projekt iz 
drugih virov po določilih in pogojih, ki so v skladu z obveznostmi 
posojilojemalca po tem sporazumu. 

Odstavek 5 02 V skladu s točko (k) odstavka 7.01 Splošnih pogojev se določijo 
naslednji dodatni dogodki dogodki iz odstavka 5 01 (a) (pod pogoji iz te točke) in (b) 
(i)(B) (pod pogoji iz pododstavka (ii) točke (b)) 

VI ČLEN 

Veljavnost; prenehanje 

Odstavek 6 01. V skladu s točko (c) odstavka 12.01 Splošnih pogojev se kot 
dodatni pogoji za veljavnost sporazuma določijo naslednji dogodki: 

(a) daje bila ustanovljena Projektna pisarna in daje bil imenovan vodja projekta 
ter nujno osebje, ki ima strokovno znanje, izkušnje in formalne pogoje, sprejemljive za 
banko, 

(b) daje bil programski svet pooblaščen za koordinacijo izvajanja projekta, 

(c) da je bil za projekt vzpostavljen sistem finančnega poslovanja, sprejemljiv za 
banko; 

(d) da so bili sklenjeni ločeni dogovori MF z Geodetsko upravo RS, MP, 
Vrhovnim sodiščem in MKGP; 

(e) da je bil za opravljanje revizijskih pregledov po tem projektu imenovan 
neodvisen revizor, sprejemljiv za banko, 

(f) da je bil v parlament posojilojemalca vložen predlog letnega proračuna za 
finančno leto 2000 (FL 2000), v katerem so za Geodetsko upravo RS, MF, MP in 
MKGP v zvezi s stroški projekta v FL 2000 predvidena proračunska sredstva v zneskih, 
dogovorjenih z banko 

Odstavek 6 02. Za namene odstavka 12.04 Splošnih pogojev se določi datum 
devetdeset (90) dni po datumu tega sporazuma 

VI ČLEN 

« Predstavniki posojilojemalca, naslovi 

Odstavek 7.01 Minister za finance posojilojemalca je imenovan za predstavnika 
posojilojemalca za namene odstavka 11.03 Splošnih pogojev. 
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li I II, 

Odstavek 7 02. Za namene odstavka 11.01 Splošnih pogojev so določeni 
naslednji naslovi: 

Za posojilojemalca 

Ministrstvo za finance 
Župančičeva 3 
Ljubljana 
Republika Slovenija 

Za banko 

International Bank for 
Reconstaiction and Development 
1818 11 Street, N W 
Washington, D C. 20433 
United States of Amerika 

Brzojavni naslov: Teleks: 
INTBAFRAD 248423 (MCI) ali 
Washington, D.C. 64145 (MCI) 

V POTRDITEV TEGA sta pogodbenici preko svojih pravilno pooblaščenih 
predstavnikov podpisali sporazum v svojem imenu v [District of Columbia, Združene 
države Amerike], na dan in leto, ki sta navedena na začetku 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

Podpis: 

Pooblaščeni predstavnik 

MEDNARODNA BANKA ZA 
OBNOVO IN RAZVOJ 

Podpis 
Območni podpredsednik za 
Evropo in Srednjo Azijo 
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PRILOGA 1 

Črpanje sredstev posojila 

A. Splošno 

1. Spodnja tabela prikazuje kategorije postavk, ki se financirajo iz sredstev 
posojila, razporeditev zneskov posojila za vsako kategorijo in odstotek izdatkov za 
postavke, ki se financirajo v vsaki kategoriji: 

Kategorija 

(1) Blago 

(2) Tehnične storitve 

(3) Svetovalne storitve in 
usposabljanje 

(a) za Dele A do G projekta 

(b) za Del H projekta 

Razporejeni znesek 
posojila 

(izražen v evrih) 

260.000 

7 670.000 

2.200.000 

1 040.000 

% financiranja izdatkov 

54% 

54% 

54% 

100% 

(4) Mejni operativni stroški 

(5) Stroški za najem posojila 

(6) Nerazporejena sredstva 

TOTAL 

1 400.000 

140 500 

1,339.500 

14.050 000 

100% 

Dogovorjeni znesek iz 
odstavka 2.04 tega 

sporazuma 

2. Za namene te priloge: 

(a) izraz "tehnične storitve" pomeni pogodbe za izdelavo digitalnih ortofoto 
načrtov in digitalnih zemljiškokatasterskih načrtov, vzpostavljanje podatkovnih zbirk, 
zbiranje, vnos in obdelavo podatkov ter interpretacijo načrtov, povezavo podatkovnih 
zbirk zemljiške knjige in sistema za registracijo stavb z drugimi državnimi institucijami, 
izvajanje terenske izmere in kartografije zemljišč, zajem podatkov o stavbah in 
stanovanjih, zmanjševanje zaostankov pri vpisovanju v zemljiško knjigo, ugotavljanje 
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dejanske rabe zemljišč in drugega premoženja ter podpora izvajanja novega sistema 
davkov na premoženje, 

b) izraz "mejni operativni stroški" pomeni operativne stroške Projektne pisarne, 
ki nastanejo pri izvajanju projekta in vključujejo pisarniško pohištvo, opremo in material, 
prevozne stroške (vključno s kilometrino delavcev), plače (razen plač državnih 
uradnikov) in stroške revizij, ki se izvajajo po projektu. 

3. Ne glede na določbe prvega odstavka zgoraj pa ne sme biti nobenih črpanj v 
zvezi s plačili za izdatke pred datumom tega sporazuma. » 

4. Banka lahko zahteva, da se črpanja z računa posojila opravijo na podlagi 
poročil o izdatkih za izdatke za (i) blago, ki po pogodbah stane manj kot 300.000 USD 
v protivrednosti; (ii) tehnične storitve, ki po pogodbah stanejo manj kot 200.000 USD v 
protivrednosti, (iii) po pogodbah s svetovalskimi podjetji, ki stanejo manj kot 100.000 
USD v protivrednosti, (iv) po pogodbah s posameznimi svetovalci, ki stanejo manj kot 
25.000 USD v protivrednosti, in (v) za mejne operativne stroške in usposabljanje, in to 
po določilih in pogojih, ki jih banka navede v obvestilu posojilojemalcu 

B Posebni račun 

1. Posojilojemalec pri svoji centralni banki odpre in vodi poseben depozitni račun 
v evrih, po določilih in pogojih, ki so sprejemljivi za banko. 

2. Ko banka prejme zadovoljiv dokaz o odprtju posebnega računa, potekajo 
Črpanja odobrenih sredstev, s katerimi se polni posebni račun, na naslednji način: 

(a) dokler banka ne prejme (i) prvega poročila o izvajanju projekta iz točke (b) 
odstavka 4.02 tega sporazuma in (ii) zahtevka posojilojemalca za črpanje na podlagi 
poročil o izvajanju projekta, potekajo črpanja v skladu z določili Aneksa A k Prilogi 1 in 

(b) ko banka prejme poročilo o izvajanju projekta v skladu s točko (b) odstavka 
4.02 tega sporazuma skupaj z zahtevkom posojilojemalca za Črpanje na podlagi poročil 
o izvajanju projekta, vsa nadaljnja črpanja potekajo v skladu z določbami Aneksa B k 
Prilogi 1. 

3. Iz posebnega računa se lahko poravnava izključno upravičene stroške. Za 
vsako plačilo, ki ga posojilojemalec črpa s posebnega računa, mora posojilojemalec v 
roku, ki ga banka upravičeno zahteva, predložiti banki dokumente in druga dokazila, da 
je bilo plačilo izvršeno izključno za upravičene stroške. 

4 Ne glede na določbe 2. točke dela B te priloge od banke ni mogoče zahtevati 
nadaljnjih pologov na posebni račun: 

a) če banka kadar koli ugotovi, da katero koli poročilo o izvajanju projekta ne 
daje informacij, ki se zahtevajo v skladu z odstavkom 4.02 tega sporazuma, 
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b) če se banka kadar koli odloči, da mora vsa nadaljnja črpanja opraviti 
posojilojemalec neposredno z računa posojila, ali 

c) če posojilojemalec v roku, določenem v odstavku 4.01 (b) (ii) tega 
sporazuma, banki ne predloži kakega revizijskega poročila, ki gaje treba banki predložiti 
na podlagi omenjenega odstavka v zvezi z revizijo (A) evidenc in računov za posebni 
račun ali (B) evidenc in računov, iz katerih so razvidni stroški, za katere so bila 
opravljena črpanja na podlagi poročil o izvajanju projekta. 

5. Od banke ni mogoče zahtevati nadaljnjih pologov na posebni račun v skladu z 
določbami 2 točke dela B te priloge, če kadarkoli banka obvesti posojilojemalca o svoji 
nameri, da začasno v celoti ali deloma ukine pravico posojilojemalca do črpanja z računa 
posojila v skladu z odstavkom 6.02 Splošnih pogojev. Po takem obvestilu banka po 
svoji lastni presoji določi ali bo opravljala nadaljnje pologe na posebni račun in kakšni 
postopki so potrebni za takšne depozite in o svoji odločitvi obvesti posojilojemalca. 

6. (a) Če banka kadarkoli ugotovi, daje bilo katero od plačil s posebnega računa 
bodisi realizirano za kritje stroška, ki ne spada med upravičene stroške, ali da zanj banki 
niso bila predložena dokazila, mora prejemnik takoj po prejemu obvestila od banke 
nemudoma predložiti vsa dodatna dokazila, ki jih zahteva banka ali položiti na posebni 
račun (ali če banka to zahteva, banki povrniti) znesek v višini tega plačila. Razen če 
banka ne pristane na drugačen dogovor, banka ne bo izvršila nobenih nadaljnjih pologov 
na posebni račun, dokler prejemnik ne predloži potrebnih dokazil ali ne opravi takega 
pologa oziroma povračila. 

(b) Ce banka kadarkoli ugotovi, da določen neizkoriščeni znesek na posebnem 
računu ni potreben za kritje plačil za upravičene stroške v obdobju šestih mesecev po 
takšni ugotovitvi, mora prejemnik ta znesek po prejetju obvestila od banke povrniti 

(c) Posojilojemalec lahko po obvestilu banki vrne ves denar ali del denarja, ki je 
deponiran na posebnem računu. 

(d) Sredstva, vrnjena banki na podlagi odstavkov (a), (b) ali (c) te 6. točke, se 
knjižijo v dobro računa posojila za kasnejša črpanja ali pa se ukinejo v skladu z 
ustreznimi določbami tega sporazuma in Splošnih pogojev. 
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Aneks A 

k Prilogi 1 

Črpanja s posebnega računa, kadar niso podlaga poročila o izvajanju 
projekta 

1. Za namene tega aneksa: 

a) izraz "odobrena sredstva" pomeni znesek v višini 2.700.000 evrov, ki se črpa 
z računa posojila in položi na posebni račun v skladu z 2. odstavkom tega aneksa, 
vendar pod pogojem, da so odobrena sreedstav, razen če ni z banko dogovorjeno 
drugače, omejena na znesek v višini 1.3 50.000 evrov, dokler je vstoa skupnega zneska 
črpanj z računa posojila in zneska vseh neporavnanih posebnih obveznosti, ki jih je 
banka prevzela po odstavku 5.02 Splošnih pogojev, enaka ali višja od 5.400.000 evrov. 

2. Črpanja odobrenih sredstev na posebnem računu in nadaljnja črpanja s 
katerimi se polni račun, se opravljajo na naslednji način: 

(a) za črpanja odobrenih sredstev predloži posojilojemalec banki zahtevek ali 
zahtevke, da se na posebni račun položijo znesek ali zneski, ki ne presegajo skupnega 
zneska odobenih sredstev. Na podlagi tega zahtevka ali zahtevkov banka v imenu 
posojilojemalca črpa z računa posojila tak znesek ali zneske, kot jih je posojilojemalec 
zahteval in ga oziroma jih položi na posebni račun; 

(b) za ponovno napolnitev posebnega računa posojilojemalec predloži banki 
zahtevke za polog na posebni račun v takih časovnih razmakih, kot jih določi banka. 
Posojilojemlaec pred ali ob vsakem takem zahtevku predloži banki dokumente in druga 
dokazila v skladu s tretjo točko Dela B Priloge I tega sporazuma za plačilo ali plačila, 
zaradi katerih je zahtevano ponovno poljnjenje posebnega računa. Na podlagi vsakega 
takega zahtevka banka na račun posojilojemalca črpa z računa posojila tak znesek, kot 
gaje zahteval posojilojemalec inje bilo zanj iz navedenih dokumentov ali drugih dokazil 
razvidno, da je bil izplačan s posebnega računa za upravičene izdatke, ter ga položi na 
posebni račun Banka vse lake pologe črpa z računa posojila za eno ali več upravičenih 
kategorij posebnega računa. 

3. Od banke ni mogoče zahtevati nadaljnjih pologov na posebni račun, ko je 
celotni nečrpani znesek posojila, zmanjšan za skupni znesek vseh neporavnanih posebnih 
obveznosti, ki jih je banka prevzela na podlagi odstavka 5.02 Splošnih pogojev v zvezi s 
stroški, ki naj bi se financirali iz sredstev posojila, enak vrednosti dvakratnega zneska 
odobrenih sredstev posebnega računa Nato se preostali nečrpani znesek posojila črpa z 
računa posojila po postopku, kot ga določi banka v svojem obvestilu posojilojemalcu 
Taka nadaljnja črpanja so možna samo potem in v obsegu v katerem je banka prejela 
ustrezna dokazila, da bodo vsi ti zneski, ki ostanejo deponirani na posebnem računu od 
dneva omenjenega obvestila dalje, uporabljeni le za plačila upravičenih stroškov. 
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Aneks B 

k Prilogi 1 

Črpanja s posebnega računa na podlagi poročil o izvajanju projekta 

1 Razen če ni banka drugače določila z obvestilom posojilojemalcu, banka vsa 
črpanja z računa posojila položi na posebni račun v skladu z določbami Priloge 1 tega 
sporazuma. Vsak tak polog na posebni račun banka črpa z računa posojila za eno ali več 
upravičenih kategorij posebnega računa. 

2 Vsakemu zahtevku za črpanje z računa posojila za polog na posebni račun 
mora biti priloženo poročilo o izvajanju projekta. 

3 Po prejemu posameznega zahtevka za črpanje zneska posojila banka v imenu 
posojilojemalca črpa z računa posojila in položi na posebni račun znesek, ki je enak 
manjšemu od: (a) tako zaprošenega zneska ali (b) zneska, za katerega je banka na 
podlagi poročila o izvajanju projekta v prilogi zahtevka določila, da ga jc treba položiti 
za financiranje upravičenih stroškov v šestmesečnem obdobju po datumu tega poročila, 
pod pogojem da ta deponirani znesek, ko se ga prišteje k znesku, ki je naveden v 
omenjenem poročilu o izvajanju projekta kot preostali znesek posebnega računa, ne 
presega protivrednosti 2.700.000 evrov. 
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PRILOGA 2 

Opis projekta 

Cilj projekta je izboljšati učinkovitost sistema evidentiranja nepremičnin v 
Republiki Sloveniji. 

Projekt je sestavljen iz spodaj navedenih delov, ki se zaradi doseganja teh ciljev 
lahko po dogovoru med posojilojemalcem in banko občasno tudi spremenijo: 

Del A: zemljiški kataster in kataster stavb 

Nabava blaga, tehničnih storitev, svctovalskih storitev in usposabljanja za: 

(a) izdelavo ortofoto načrtov in izboljšanih digitalnih zemljiškokatasterskih 
načrtov; 

(b) interpretacijo ortofoto načrtov, vnos podatkov o stavbah in ustvarjanje 
podatkovne zbirke za registracijo stavb in 

(c) izdelavo podatkovnega vmesnika med računalniškimi sistemi Geodetske 
uprave RS in institucijami uporabniki 

Del B: zemljiška kniiua 

Nabava blaga, tehničnih storitev, svetovalskih storitev in usposabljanja za 

(a) pomoč pri zmanjševanju zaostankov pri vpisovanju v zemljiško knjigo v 
uradih zemljiške knjige pri približno 44 okrajnih sodiščih in 

(b) izdelavo podatkovnega vmesnika med računalniškimi sistemi Vrhovnega 
sodišča in Geodetske uprave RS. 

Del C Razvoj sistema reuistraciie stanovanj 

Razvoj metodologije za pospešitev registracije stanovanj preko izvajanja 
pilotskih projektov, priprava zakonodaje in političnega okvira ter nabava blaga, 
svetovalskih storitev, usposabljanja in tehničnih storitev 

Del D Monitorinc rabe kmetijskih zemljišč 

Nabava tehničnih storitev, blaga, svetovalskih storitev in usposabljanja za razvoj 
in izvajanje sistema za monitoring rabe kmetijskih zemljišč v skladu z zahtevami skupne 
kmetijske politike EU. 

Del E: Razvoj sistemov obdavčevanja in vrednotenja nepremičnin 
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Razvoj sistema obdavčevanja nepremičnin in s tem povezanega sistema za 
vrednotenje nepremičnin preko nabave blaga, tehničnih storitev, svetovalskih storitev in 
usposabljanja za 

(a) pripravo zakonodaje in političnega okvira; 

(b) izvajanje pilotskega vrednotenja premoženja in sestava davčnih seznamov v 
izbranih občinah, ki jih potrdi banka, 

(c) institucionalni razvoj v MF in izbranih občinah ter razvoj strategije stikov z 
javnostjo 

Del F: Financiranje stanovaniskeua gospodarstva in priprava zakonodaje za 
hipotekarno bančništvo 

Priprava zakonodaje v zvezi s stanovanjskim gospodarstvom in hipotekarno 
bančništvo preko zagotavljanja svetovalskih storitev in usposabljanja. 

Del G: Priprava zakonodaje na področju lastništva nepremičnin 

Priprava zakonodaje v zvezi z lastništvom in registracijo nepremičnin z 
zagotavljanjem svetovalskih storitev in usposabljanja. 

Del H; Podpora koordinacije projekta in strateške študije 

(a) Zagotavljanje tehnične pomoči, usposabljanja in blaga za Projektno pisarno 
kot podpora Projektni pisarni pri izvajanju projekta vključno z opravljanjem 
revizij, ki sc zahtevajo po projektu 

(b) Zagotavljanje svetovalskih storitev Projektni pisarni pri pripravi strategije za 
(i) informacijsko tehnologijo in upravljanje ter (ii) pokrivanje stroškov za 
sistem zemljiške knjige ter zemljiškega katastra in katastra stavb 

*♦* 

Projekt naj bi se zaključil do 31 decembra 2004. 
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PRILOGA 3 

Amortizacijski načrt vračanja obresti in glavnice 

A. Splošne opredelitve 

Za namene te priloge spodaj navedeni izrazi pomenijo: 

(a) "izplačilo" v zvezi z obrestnim obdobjem pomeni skupni znesek glavnice 
posojila, ki je bil črpan z računa posojila v tem obrestnem obdobju, 

(b) "obrestno obdobje" pomeni začetno obdobje od vključno datuma tega 
sporazuma do prvega datuma plačila obresti, vendar ne vključno s tem dnem, po tem 
začetnem obdobju pa vsako obdobje od vključno datuma plačila obresti do naslednjega 
datuma plačila obresti, vendar ne vključno s tem dnem, 

(c) "datum plačila obresti" pomeni kateri koli datum, določen v odstavku 2.07 
tega sporazuma; 

(d) "datum določitve obrestne mere" pomeni za vsako izplačilo prvi dan 
obrestnega obdobja po obrestnemu obdobju, v katerem je bilo to izplačilo črpano. 

B. Obresti 

1. Glavnica posojila se razdeli na posamezna izplačila. Obresti se za vsakokratno 
neporabljeno izplačilo računajo po obrestni meri na podlagi spremenljivega indeksa 
obrestnih mer pred datumom določitve obrestne mere in po fiksni obrestni meri po 
datumu določitve obrestne mere, kot je opisana v 2. odstavku tega Dela B. 

2. (a) Od datuma črpanja vsakega dela črpanega in neplačanega izplačila pa do 
datuma določitve obrestne mere za to izplačilo, vendar ne vključno s tem dnem, se 
računajo obresti za vsak takšen znesek po obrestni meri, ki je enaka ustrezni 

(i) osnovni stopnji LIBOR; plus 

(ii) celotnemu pribitku na LIBOR. 

(b) Od datuma določitve obrestne mere za vsako izplačilo do dokončnega 
poplačila se obresti na to izplačilo računajo po obrestni meri, kije enaka ustrezni: 

(i) fiksni stopnji LIBOR; plus 

(ii) fiksnemu pribitku na LIBOR. 

3. Za namene 2. odstavka tega Dela B spodaj navedeni izrazi pomenijo: 
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(a) "osnovna stopnja LIBOR" pomeni za vsako obrestno obdobje, v katerem se 
izplačilo črpa, londonsko medbančno obrestno stopnjo za šestmesečne depozite v evrih 
za vrednost na prvi dan takega obrestnega obdobja (ali v primeru začetnega obrestnega 
obdobja za vrednost, ki je veljala na datum plačila obresti pred prvim dnem takega 
obrestnega obdobja), kot jo banka upravičeno določi inje izražena v odstotku letno; 

(b) "celotni pribitek na LIBOR" pomeni za obrestno obdobje, v katerem se 
izplačilo črpa: 

f 

(i) tri četrtine odstotka (3/4 od 1%), 

(ii) minus (ali plus) tehtano povprečno maržo za to obrestno obdobje 
pod (ali nad) ponujeno londonsko medbančno obrestno stopnjo ali 
druge referenčne stopnje za šestmesečne depozite za neodplačana 
posojila banke ali njihove dele, ki jih je banka dodelila za financiranje 
posojil v eni valuti ali delov teh posojil, kar vključuje tudi izplačilo 
za takšno obrestno obdobje; 

kot jo banka upravičeno določi in je izražena v odstotku letno; 

(c) "fiksna osnovna stopnja" pomeni za vsako izplačilo protivrednost londonske 
medbančne obrestne stopnje ža šestmesečne depozite v evrih za vrednost na datum 
določitve obrestne mere za takšno izplačilo, izražena kot enotna fiksna obrestna mera na 
podlagi fiksnih obrestnim mer za posamezne obroke tega izplačila, kot jo banka 
upravičeno določi in je izražena v odstotku letno, 

(d) "fiksni celotni pribitek" pomeni za vsako izplačilo: 

(i) tri četrtine odstotka (3/4 od 1%), 

(ii) minus (ali plus) marža na datum določitve obresti za ta izplačila, ki 
je pod (ali nad) ponujeno londonsko medbančno obrestno stopnjo ali 
drugo referenčno stopnjo za šestmesečne depozite za neodplačana 
posojila banke ali njihove dele, kijih je banka dodelila za financiranje 
posojil v eni valuti ali delov teh posojil, kar vključuje tudi tovrstno 
izplačilo; plus 

(iii) pribitek banke na porazdelitev tveganja, ki velja na datum določitve 
obresti za ta izplačila, 

kot ga banka upravičeno določi in je izražen v odstotku letno 

4. Banka obvesti posojilojemalca o osnovni stopnji LIBOR, celotnem pribitku na 
LIBOR, fiksni osnovni stopnji in fiksnemu skupnemu pribitku za vsako izplačilo takoj, 
kojih določi 
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5. Kadar koli se banka zaradi sprememb na trgu, ki vplivajo na določitev 
obrestnih mer, navedenih v tej prilogi, odloči, da je v interesu posojilojemalcev nasploh 
in v interesu banke uporabiti za določitev obrestnih mer za posojilo drugačno osnovo, 
kot je predvidena v omenjenem odstavku, lahko banka spremeni osnovno za določanje 
obrestnih mer, kar velja za še nečrpane zneske posojila, in sicer z najmanj šestmesečnim 
(6) vnaprejšnjim obvestilom posojilojemalca o novi osnovi Ta osnova začne veljati ob 
izteku tega obdobja, če posojilojemalec v tem roku ne obvesti banke o svojem ugovoru; 
v tem primeru se navedena sprememba za posojilo ne uporablja. 

C. Vračilo 

1. V skladu z določbami 2. odstavka tega Dela C posojilojemalec vrne vsako 
izplačilo posojila v polletnih obrokih, ki se plačujejo 15. aprila in 15. oktobra, pri Čemer 
se prvi obrok plača sedmi (7.) datum plačila obresti po datumu določitve obrestne mere 
za to izplačilo in zadnji obrok osemnajsti (18.) datum plačila obresti po datumu 
določitve obrestne mere za to izplačilo Vsak obrok znaša eno dvanajstino (1/12) 
izplačila 

2 Ne glede na določbe 1. odstavka Dela C pa v primeru, da bi v skladu z 
določbami omenjenega 1 odstavka kateri koli obrok glavnice posameznega izplačila 
zapadel v plačilo po 15. aprilu 2014, posojilojemalec na omenjeni datum plača tudi 
skupni znesek vseh takšnih obrokoy. 

3 Ko je posamezno izplačilo črpano, banka takoj obvesti posojilojemalca o 
amortizacijskem načrtu za to izplačilo. 
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PRILOGA 4 

Nabava 

1. poglavje: Nabava blaga in tehničnih storitev 

Del A: Splošno 

Blago in tehnične storitve morajo biti nabavljene v skladu s I. poglavjem "Navodil za 
nabave iz posojil IBRD in kreditov IDA", ki jih je banka objavila januarja 1995 in 
revidirala januarja in avgusta 1996, septembra 1997 in januarja 1999 (Navodila) ter v 
skladu z določbami 1 poglavja te priloge, navedenimi v nadaljevanju. 

DelB: Mednarodni javni razpisi 

1 Razen če je drugače določeno v Delu C tega poglavja, morajo biti blago in tehnične 
storitve nabavljene po pogodbah, sklenjenih v skladu z II. poglavjem Navodil in 5. 
odstavkom Dodatka 1 k navodilom 

Del C: Dami postopki za nabavo 

1. Domači iavni razpisi 

Tehnične storitve, ki po oceni stanejo manj kot protivrednost 300.000 USD po 
posamezni pogodbi do skupnega zneska, ki ne presega protivrednosti 1 740 000 USD, 
se lahko nabavijo po pogodbah, sklenjenih v skladu z določbami odstavka 3.3. in 3.4 
Navodil. 

2 Nakupi na tuiem tržišču 

(a) Blago, ki po oceni stane manj kot protivrednost 200.000 USD po posamezni 
pogodbi do skupnega zneska, ki ne presega protivrednosti 270.000 USD, se lahko 
nabavijo po pogodbah, sklenjenih na podlagi postopkov za nakupe na tujem tržišču v 
skladu z določbami odstavka 3.5. in 3.6. Navodil 

(b) Tehnične storitve, ki po oceni stanejo manj kot protivrednost 200 000 USD po 
posamezni pogodbi do skupnega zneska, ki ne presega protivrednosti 250.000 USD, 
se lahko nabavijo po pogodbah, sklenjenih na podlagi postopkov za nakupe na tujem 
tržišču v skladu z določbami odstavka 3.5 in 3.6. Navodil 

3. Nakupi na domačem tržišču 

(a) Blago, ki po oceni stane manj kot protivrednost 75.000 USD po posamezni pogodbi 
do skupnega zneska, ki ne presega protivrednosti 30.000 USD1, se lahko nabavijo 

' op.p. Alije ta znesek pravilen? 
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po pogodbah, sklenjenih na podlagi postopkov za nakupe na domačem tržišču v 
skladu z določbami odstavka 3 5. in 3 6 Navodil 

(b) Tehnične storitve, ki po oceni stanejo manj kot 75 000 USD v protivrednosti po 
posamezni pogodbi do skupnega zneska, ki ne presega protivrednosti 80 000 USD, 
se lahko nabavijo po pogodbah, sklenjenih na podlagi postopkov za nakupe na 
domačem tržišču v skladu z določbami odstavka 3.5. in 3.6. Navodil. 

Del D: Bančni prealed odločitev o nabava h 

1 Načrtovanje nabav 

Pred izdajo vsakega razpisa za zbiranje ponudb je treba banki v skladu z določbami 
prvega odstavka Dodatka 1 k Navodilu predložiti načrt nabav za projekt v pregled in 
potrditev. Nabava vsega blaga mora potekati v skladu s takim načrtom nabav, ki ga 
potrdi banka, in v skladu z določbami omenjenega prvega odstavka. 

2 Predhodni prealed 

(a) Za (i) vsako pogodbo za tehnične storitve, sklenjeno v skladu z določbami Dela B te 
priloge in (ii) prvo pogodbo za tehnične storitve, sklenjeno v skladu z določbami 1 
odstavka Dela C te Priloge, se uporabljajo postopki, določeni v 2. in 3. odstavku 
Dodatka 1 k Navodilom. 

(b) Za (i) prvo pogodbo za blago in (ii) prvo pogodbo za tehnične storitve, sklenjeno v 
skladu z določbami 2 in 3. odstavka Dela C, se uporabljajo naslednji postopki: 

(i) pred izbiro dobavitelja po postopkih za nabavo posojilojemalec predloži banki 
poročilo o primerjavi in ocenjevanju prejetih ponudb, 

(ii) pred izvedbo pogodbe po postopkih za nabavo posojilojemalec predloži banki 
kopijo specifikacij in osnutka pogodbe; in 

(iii) uporabljajo se postopki, določeni v odstavkih 2 (f), 2 (g) in 3 iz Dodatka 1 k 
Navodilom. 

3 Naknadni pregled 

Za vsako pogodbo, ki se ne ureja po drugem odstavku tega dela, se uporabljajo 
postopki, navedeni v četrtem odstavku Dodatka I k Navodilom 

II. poglavje: Najemanje svetovalcev 

Del A: Splošno 
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Svetovalne storitve se zagotavljajo v skladu z Uvodom in IV. poglavjem "Navodil za 
najemanje svetovalcev s strani posojilojemalcev Svetovne banke", ki jih je banka objavila 
januarja 1997 in revidirala septembra 1997 ter januarja 1999 (Navodila za svetovalce) in 
v skladu z določbami drugega poglavja te priloge. 

Del B; Izbor na podlaizi kakovosti in stroškov 

1. Razen če ni drugače določeno v Delu C tega poglavja, se svetovalske storitve 
zagotavljajo po pogodbah, sklenjenih v skladu z določbami II. poglavja Navodil za 
svetovalce, 3 odstavka Dodatka 1 k Navodilom, Dodatka 2 k Navodilom in določb 
odstavkov 3.13 do 3.18 Navodil, ki se uporabljajo za Izbor svetovalcev na podlagi 
kakovosti in stroškov 

Del C Druei postopki za izbor svetovalcev 

1. Izbor na podlagi najnižjih stroškov 

Storitve opravljanja revizij po projektu, ki po oceni skupaj stanejo manj kot 
protivrednost 230.000 USD, se zagotavljajo po pogodbah, sklenjenih v skladu z 
določbami odstavkov 3.1 in 3 6 Navodil za svetovalce. 

2. Posamezni svetovalci 

Storitve po nalogah, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavka 5.1 Navodil za svetovalce, se 
zagotavljajo po pogodbah, sklenjenih s posameznimi svetovalci v skladu z določbami 
odstavkov 5.1 do 5.3 Navodil za svetovalce. 

Del D: Bančni pregled izbora svetovalcev 

1. Načrtovanje izbora 

Pred izdajo vsakega razpisa za zbiranje ponudb svetovalcev je treba v skladu z 
določbami prvega odstavka Dodatka 1 k Navodilom za svetovalce banki predložiti načrt 
za izbor svetovalcev po projektu v pregled in potrditev. Izbor svetovalskih storitev mora 
potekati v skladu s takim načrtom izbora, ki ga potrdi banka, in v skladu z določbami 
omenjenega prvega odstavka 

2 Predhodni pregled 

(a) Za vsako pogodbo, ki po oceni stane protivrednosti 200.000 USD ali več, se 
uporabljajo postopki, določeni v 1 in 2. (razen drugega pododstavka odstavka 2(a)) 
in 5. odstavku Dodatka 1 k Navodilom za svetovalce. 

(b) Za vsako pogodbo, ki po oceni stane protivrednosti 100.000 USD ali več, se 
uporabljajo postopki, določeni v 1 in 2 (razen drugega pododstavka odstavka 2(a)) 
in 5. odstavku Dodatka 1 k Navodilom za svetovalce. 
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(c) Za vsako pogodbo s posameznimi svetovalci, ki po oceni stane protivrednosti 
25 000 USD ali več, se banki v predhodni pregled in potrditev predloži dokazila o 
strokovni usposobljenosti, izkušnjah, področjih dela in delovnih izkušnjah 
svetovalcev Pogodbe se sklene Šele po potrditvi banke. 

3. Naknadni pregled 

Za vsako pogodbo, ki se ne ureja po drugem odstavku tega dela, se uporabljajo 
postopki, navedeni v četrtem odstavku Dodatka 1 k Navodilom za svetovalce. 
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PRILOGA 5 

Program izvajanja 

1. Posojilojemalec zagotovi, da Projektna pisarna deluje do zaključka projekta 
neprekinjeno in v skladu z navedenimi postopki, ter da ima ustrezne delavce, 
vključno z vodjem projekta, ter proračunska sredstva, ki so potrebna za dosego 
ciljev projekta in sprejemljivi za banko. 

2. Posojilojemalec zagotovi, da programski svet do zaključka projekta skrbi za 
koordinacijo izvajanja projekta s člani in pod pogoji, sprejemljivimi za banko. 

3 Posojilojemalec zagotovi, da Vrhovno sodišče uvede standarde za opravljanje 
storitev za vpis nespornih prenosov zemljišč, tako da se maksimalni čas za izvedbo 
postopka zmanjša v skladu z naslednjim terminskim načrtom: (i) do 31. decembra 
2000 na 90 delovnih dni; (ii) do 30. junija 2001 na 50 delovnih dni, (iii) do 31. 
decembra 2001 20 delovnih dni, (iv) do 31. decembra 2002 15 delovnih dni, (v) do 
31. decembra 2003 ) 0 delovnih dni in (vi) do 31. decembra 2004 6 delovnih dni. 

4 Najkasneje do 30. junija 2001 posojilojemalec pripravi in predloži banki v pregled 
osnutek strategije za pokrivanje stroškov Geodetske uprave RS in sistema 
evidentiranja nepremičnin iz Dela H projekta, s katero se določi takse za te storitve, 
in najkasneje do 30. junija 2002 posojilojemalec sprejme in izvede omenjeno 
strategijo, kot je dogovorjena z banko. 

5. Posojilojemalec najkasneje do 30. junija 2000 pripravi in predloži banki v pregled 
osnutek strategije za informacijsko tehnologijo in upravljanje informacij za 
Geodetsko upravo RS, MKGP, Vrhovno sodišče in MF; in najkasneje do 31. 
decembra 2001 sprejme in izvede omenjeno strategijo, kot je dogovorjena z banko. 

6. Do 30 junija 2000 posojilojemalec pripravi postopke in sprejme predpise o 
pristojnosti Geodetske uprave RS in Vrhovnega sodišča v zvezi s sistemom 
evidentiranja nepremičnin. 

7. Posojilojemalec med izvajanjem projekta izda vsa potrdila o varnostnem preverjanju, 
ki so potrebna, da se lahko načrte ozemlja posojilojemalca obdeluje izven ozemlja 
posojilojemalca pravočasno in po razumni ceni ter zagotovi, da Geodetska uprava 
RS pospeši izdajo potrdil o varnostnem preverjanju 

8. Posojilojemalec (i) najkasneje do 30 julija 2002 predloži banki v pregled revidiran 
osnutek zakona o davku na nepremičnine, ki odraža rezultate pilotskih projektov iz 
Dela E projekta; in (ii) najkasneje do 31 decembra 2002 revidiran osnutek zakona 
predloži parlamentu v sprejem 

9. Posojilojemalec (i) najkasneje do 30. julija 2002 predloži banki v pregled revidirane 
osnutke zakonov ali sprememb obstoječih zakonov za registracijo posameznih 
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stanovanj, ne da bi bilo pri tem treba vpisati vsa stanovanja v stavbi, v kateri se 
nahaja; in (ii) najkasneje do 31. decembra 2002 predloži te revidirane osnutke 
zakonov ali sprememb v sprejem parlamentu. 

10. Posojilojemalec zagotovi, ne da bi bile pri tem kakor koli omejene obveznosti 
posojilojemalca v skladu z odstavkom 3.01 tega sporazuma, da se vsako leto v 
proračunu posojilojemalca predvidi dovolj velika sredstva za sofinanciranje stroškov 
projekta v takšnem znesku, kot je dogovorjeno z banko. 

11 Posojilojemalec 

(a) razvija politiko in postopke, ki mu zagotavljajo trajen nadzor in ocenjevanje 
izvajanja projekta ter doseganje zastavljenih ciljev v skladu s kazalniki, 
sprejemljivimi za banko2, 

(b) do približno 30. aprila 2002 pripravi in predloži banki poročilo v skladu s 
pogoji, sprejemljivimi za banko, ki vključuje rezultate nadzora in ocenjevanja 
izvajanja projekta v obdobju pred datumom tega poročila, izvedenega v skladu z 
odstavkom (a) tega poglavja, in določa priporočene ukrepe za zagotovitev 
učinkovitega izvajanja projekta in doseganja ciljev projekta v obdobju po datumu 
poročila, in 

(c) do 30. junija 2002 ali na kasnejši datum, ki ga zahteva banka, skupaj z banko 
pregleda poročilo iz odstavka (b) tega poglavja in nato na podlagi sklepov in 
priporočil omenjenega poročila in stališča banke sprejme vse ukrepe, ki so 
potrebni za zagotovitev učinkovitega zaključka projekta in doseganja 
zastavljenih ciljev. 

12. Posojilojemalec na vsako četrtletje, z začetkom tri (3) mesece po datumu začetka 
veljavnosti tega sporazuma in do zaključka projekta, predloži banki poročila o 
izvajanju projekta, ki vključujejo rezultate nadzora in ocenjevanja izvajanja projekta 
v skladu z odstavkom 10 (a) te priloge. 

2 Kazalniki nadzora, določeni v dodatnem pisinu, ki se podpiše hkrati s pogodbo 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
Datum 

Mednarodna banka za obnovo 
in razvoj 
1818 H Street, N W. 
VVashington DC 20433 
Združene države Amerike 

Zadeva. Posojilo štev   SLO 
(projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin) 

Razdelek 9.02 Splošnih pogojev 
Finančni in ekonomski podatki 

Spoštovani! 

V zvezi s sedanjo posojilno pogodbo med Republiko Slovenijo (državo članico) 
in Mednarodno banko za obnovo in razvoj (Banko) za zgoraj navedeno posojilo 
Vam v imenu države članice izjavljam naslednje: 

1 Razumemo in soglašamo, da za namene iz razdelka 9.02 Splošnih 
pogojev Banka zahteva od države članice, da jo obvesti o novih "posojilnih 
obveznostih" (ki so opredeljene v poslovniku Svetovne banke "Debtor 
Reporting System Manual" iz januarja 1989), in to najkasneje v roku tridesetih 
dni po izteku vsakega četrtletja, v katerem je nastal dolg, in da jo obvešča o 
"poslih v okviru dolga" (kot je to opredeljeno) najkasneje do 31. marca vsakega 
leta, ki sledi letu, za katerega je bilo izdelano poročilo. 

2 Zagotavljamo, da javna sredstva, definicija katerih je opredeljena v 
razdelku 9.03, niso obremenjena s hipoteko, zastavo, bremenitvami, posebnimi 
pravicami, prednostmi ali drugimi pridržanimi pravicami, razen tistih, ki so 
izključene v skladu s (c) odstavkom razdelka 9.03 Splošnih pogojev, in sicer kot 
varščina za kak zunanji dolg Glede zunanjih javnih dolgov ne obstajajo 
neizpolnjene finančne obveznosti 

Soglašamo, da se pri podelitvi posojila Banka lahko opira na izjave, navedene 
ali omenjene v tem pismu. 

S spoštovanjem! 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

Pooblaščeni zastopnik 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 
Datum 

Mednarodna banka za obnovo 
in razvoj 
1818 H Street, N.W 
VVashington DC 20433 
Združene države Amerike 

Zadeva: Posojilo štev.  SLO 
(projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin) 

Razdelek 9.02 Splošnih pogojev 
Kazalniki uspešnosti in nadzora 

Spoštovani! 

To pismo se nanaša na določbe iz 11. odstavka Priloge 5 k posojilni pogodbi 
(projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin) med Mednarodno banko za 
obnovo in razvoj (Banko) in Republiko Slovenijo (posojilojemalka), ki je 
enakega datuma kot to pismo. 

Posojilojemalka soglaša z Banko, da bodo kazalniki, navedeni v prilogi k temu 
pismu, služili posojilodajalki kot podlaga za nadzor in vrednotenje 
napredovanja projekta in doseganja njegovih ciljev. 

S spoštovanjem, 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

Pooblaščeni zastopnik 
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Predlog zakona o 

KONTROLI CEN 

- EPA 1058 - tretja obravnava 

(ZKC) 

Vlada Republike Slovenije je na 180. korespondenčni seji dne 
13. julija 1999 določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O KONTROLI CEN, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 37. izredne 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 7/7-1999 in 
195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandma Vlade Republike Slovenije 
k predlogu zakona o kontroli cen - tretja 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 
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovala: 

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

ekonomske odnose in razvoj. 

1. člen 

Ta zakon ureja kontrolo nad cenami blaga in storitev (v nadaljnem 
besedilu: kontrola cen) na območju Republike Slovenije, ki jo 
izvajajo državni organi. 

2. člen 

Kolikor ni drugače določeno, imajo izrazi v tem zakonu naslednji 
pomen: 
- kontrola cen obsega spremljanje in analiziranje gibanja cen, 
pripravo, predlaganje in predpisovanje ukrepov kontrole cen ter 
izvajanje teh ukrepov s strani državnih organov; 
- cena blaga je plačilo, ki je določeno, dogovorjeno ali izročeno za 
blago glede na kraj, kjer se blago prevzame v skladu s pravili 
obligacijskega prava; 
- cena storitve je plačilo, ki je določeno, dogovorjeno ali izročeno 
za storitev glede na kraj, kjer se storitev opravi; 
- podjetje je vsaka fizična ali pravna oseba, ki opravlja gospodarsko 
dejavnost na trgu, vključno z javnimi podjetji in podružnicami tujih 
podjetij; kot podjetja se štejejo tudi posamezniki, zavodi in druge 
pravne osebe, ki v skladu z zakonom opravljajo svoj dejavnost 
po tržnih načelih bodisi stalno, občasno, v manjšem obsegu ali ob 
svoji glavni dejavnosti; 
- prodaja blaga je vsako dejanje, s katerim se vzpostavlja ali 
izvršuje obligacijsko razmerje iz prodajne pogodbe, zlasti pa 
ponudba, sprejem ponudbe, določitev cene v tarifah in splošnih 
poslovnih pogojih, izstavitev računa itd. 

3. člen 

(1) Udeleženci na trgu svobodno oblikujejo cene na podlagi 
ponudbe in povpraševanja in drugih konkurenčnih dejavnikov, 
kar morajo državni organi upoštevati pri določanju ukrepov 
kontrole cen. 

(2) Za cene smejo državni organi uporabljati le z zakonom 
določene ukrepe kontrole cen in le zaradi razlogov, ki so določeni 
z zakonom. 

(3) Državni organi smejo v posameznem primeru uporabiti le 
take ukrepe kontrole cen, ki 
- so nujni glede na razlog ukrepa, 
- v najmanjši meri omejujejo konkurenco in so najbljižji normalnim 
tržnim razmeram ter 
- najhitreje pripeljejo do odprave razlogov za ukrepe kontrole 
cen. 

(4) Če odpadejo ali se zmanjšajo denarne obveznosti, ki so 
določene s predpisi in ki se vračunavajo v ceno ob prodaji blaga 
(davki, prispevki, carine in druge dajatve), se morajo cene, za 
katere je določen ukrep kontrole cene, ustrezno zmanjšati, če 
predpis ne določa drugače. 

4. člen 

Kolikor ni izrecno ali smiselno drugače določeno, ta zakon ne 
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posega v pravice in obveznosti udeležencev na trgu in pristojnosti 
državnih organov po drugih zakonih o urejanju trga, zlasti po 
zakonih o gospodarskih javnih službah, o konkurenci, varstvu 
potrošnikov, dumpingu, državni pomoči, davkih in zbiranju 
statističnih podatkov o cenah. 

5. člen 

(1) Če vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) ali 
minister, pristojen za kontrolo cen (v nadaljnjem besedilu: minis- 
ter) meni, da je cena določena s kartelnim ali vertikalnim 
omejevalnim sporazumom, sklepom podjetniškega združenja ali 
usklajenim ravnanjem podjetij ali je posledica zlorabe monopolnega 
ali obvladujočega položaja podjetja, o tem nemudoma obvesti 
urad za varstvo konkurence in mu posreduje podatke, s katerimi 
razpolaga. 

(2) S tem ni omejena možnost, ki jo ima vlada po 13. členu tega 
zakona. 

6. člen 

(1) Vlada odgovarja državnemu zboru za politiko cen in predpisuje 
ukrepe kontrole cen. 

(2) Spremljanje in analiziranje gibanj cen ter pripravo predpisov in 
izvajanje ukrepov kontrole cen opravlja ministrstvo, pristojno za 
kontrolo cen (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 

(3) Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena pa 
spremljajo gibanja cen storitev v komunalnih dejavnostih in cen 
njihovih proizvodov ter cen energentov v lokalni distribuciji oziroma 
porabi in drugih cen, ki jih določi minister, upravne enote, 
organizirane za posamezna območja Republike Slovenije. O 
ugotovljenih gibanjih cen upravne enote sproti obveščajo 
ministrstvo. 

7. člen 

Če ni izrecno ali smiselno drugače določeno, se v tem zakonu 
določbe o blagu, cenah in prodajalcih blaga nanašajo tudi na 
storitve, cene in izvajalce storitev, ki so predmet tržnega prometa. 

8. člen 

(1) Vlada z uredbo določi ustrezne ukrepe kontrole cen, kadar 
1. je to nujno zaradi doseganja ciljev, ki so določeni z razvojnimi 
akti državnega zbora Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
državni zbor) in doseganja z zakonom določenih ciljev in ukrepov 
gospodarske politike, 
2. gre za dejavnosti, v katerih ima posamezno podjetje ali nekaj 
podjetij monopolni ali obvladujoč položaj, pa so te dejavnosti nujne 
za zadovoljevanje potreb ljudi in organizacij, 
3. nastanejo ali se utemeljeno pričakujejo hude motnje na trgu pri 
gibanju cen, pa pri tem ne gre za redna sezonska nihanja, 
4. bi prišlo na trgu do cen, ki bi ogrozile redno preskrbo potrošnikov 
in bi bile te cene posledica elementarnih in drugih množičnih nesreč, 
5. gre za prodajo blaga iz državnih blagovnih rezerv, 
6. gre za državni odkup na podlagi zakona, 
7. gre za uskladitev cen z obveznostmi, ki jih je Republika Slovenija 
sprejela z mednarodnimi pogodbami, 
8. gre za dovoljene oblike državne pomoči ali so za uvoz 
predpisane posebne dajatve. 

(2) Ukrep kontrole cen traja, dokler obstaja zanj razlog iz prvega 
odstavka tega člena, vendar ne dalj kot šest mesecev. Vlada 

lahko v utemeljenih primerih po tem času na podlagi predhodne 
analize stanja ukrep obnoviti. 

(3) Ne glede na drugi ostavek tega člena sme trajati 
- ukrep zaradi razlogov iz prve in druge točke prvega odstavka 
najdalj eno leto, vlada pa ga lahko obnovi v skladu z drugim 
odstavkom tega člena; 
- ukrep zaradi razlogov iz pete do vključno osme točke prvega 
odstavka tega člena pa toliko časa, kolikor traja prodaja, odkup, 
obveznost Republike Slovenije oziroma državna pomoč ali dajatev. 

(4) Vlada z uredbo določi listo blaga, za katero se smejo uporabiti 
ukrepi kontrole cen zaradi razloga iz prve in druge točke prvega 
odstavka tega člena. 

(5) Pri določanju liste iz prejšnjega odstavka tega člena vlada 
upošteva zlasti: 
- poseben pomen določenega blaga za zagotovitev 
gospodarskega razvoja, 
- redno oskrbo potrošnikov, 
- krepitev konkurenčne sposobnosti domačega gospodarstva, 
- uveljavljanje strožjih okoljevarstvenih in zdravstvenih zahtev pri 
proizvodnji in uporabi blaga, 
- redno delovanje trga in možnosti za vključevanje novih 
ponudnikov, 
- kupno moč potrošnikov zlasti glede nujno potrebnega blaga in 
storitev, ki jih uporabljajo vsi potrošniki in glede katerih ti nimajo 
možnosti izbire dobavitelja ali izvajalca. 

(6) Vlada lahko za posamezne vrste blaga ali dejavnosti z uredbo 
podrobneje določi uporabo ukrepa kontrole cen. 

9. člen 

Ukrepi kontrole cen so: 
1. določitev najvišje cene, pri čemer podjetja ne smejo prodajati 
blago nad to ceno, lahko pa pod njo; 
2. določitev trdne (fiksne) cene, pri čemer podjetja ne smejo 
prodajati blaga ne po višji in ne po nižji ceni; 
3. določitev najnižje cene, pri čemer podjetja ne smejo določiti ali 
sprejeti nižje cene; 
4. določitev elementov cene, pri čemer se v skladu s 1. do 3. 
točko tega člena določijo najvišja, trdna ali najnižna cena za 
posamezne sestavine ali več sestavin; 
5. določitev mehanizma cen, pri čemer se določi način oblikovanja 
cen, sestavine, ki jih podjetje sme ali mora ali ne sme upoštevati, 
in merila, po katerih se cene ali njihove sestavine morajo ali smejo 
oblikovati (na primer borzne cene); 
6. pridobitev predhodnega soglasja k cenam, pri čemer se cena 
ne more določiti ali spremeniti brez predhodnega soglasja; 
7. vračanje cen na določeno raven, pri čemer je podjetje dolžno 
določiti cene, ki so veljale pred zvišanje ali znižanjem, kakor so 
bile te cene ugotovljene v aktu vlade; 
8. predhodna prijava cen, pri čemer so podjetja dolžna ministrstvu 
prijaviti veljavne cene in vsako njihovo spremembo; 
9. obvezno redno ali občasno pošiljanje podatkov o cenah za 
posamezno blago ali več vrst blaga na temelju odredbe ministra. 

10. člen 

(1) Ukrepi kontrole cen se nanašajo na posamezno vrsto blaga, 
na skupino ali več skupin blaga ali na vse blago. 

(2) Ukrep kontrole cen se sme uporabiti za cene na katerikoli 
stopnji proizvodnje ali prometa blaga ali opravljanja storitev. V 
uredbi o uvedbi ukrepa kontrole cen se določi, na katero stopnjo 
proizvodnje ali prometa ali opravljanja storitev se ukrep nanaša. 
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(3) Če so cene, za katere velja ukrep kontrole cen, sestavina 
tarifnega sistema ali podobnega sistema ali splošnih poslovnih 
pogojev, s katerimi je določen izračun cen blaga, ki dejansko 
veljajo za kupca, ni dovoljeno spremeniti, dopolniti, zamenjati ali 
ukiniti takega sistema ali pogojev brez predhodne spremembe 
ukrepa kontrole cen. 

(4) Z uredbo o določitvi predhodnega soglasja po 6. točki 9. člena 
tega zakona lahko vlada določi, da daje soglasje k cenam za 
posamezne vrste blaga ministrstvo, pristojno za kontrolo cen. 

(5) Če je določen ukrep po 6. ali 8. točki 9. člena tega zakona, sme 
podjetje uporabljati cene po enem mesecu po tem, ko je dobilo 
predhodno soglasje oziroma po enem mesecu po tem, ko je 
predhodno prijavilo cene. 

(6) Minister lahko predpiše obvezno pošiljanje podatkov o cenah 
za posamezno blago in posamezne storitve, kadar ministrstvo 
potrebuje te podatke za spremljanje gibanja cen. 

(7) Minister lahko zahteva od podjetij, ki oblikujejo cene, vse 
podatke, pomembne za kontrolo cen. 

(8) Za predhodno soglasje k cenam po 6. točki, za predhodno 
prijavo cen po 8. točki in za pošiljanje podatkov o cenah po 9. 
točki 9. člena tega zakona predpiše minister z odredbo obvezne 
sestavine vloge oziroma sporočila in po potrebi tudi ustrezne 
obrazce. 

(9) Če vloga, prijava ali sporočilo iz 7. odstavka tega člena niso 
popolni, zahteva ministrstvo dopolnitev. Če podjetje vloge, prijave 
ali sporočila ne dopolni in pošlje v osmih dneh od prejema sporočila, 
se šteje, da ga ni poslalo. 

(10) Pri uporabi blagovnih rezerv za preskrbo trga se lahko ukrepi 
kontrole cen predpišejo za cene tega blaga v nadaljnji prodaji in 
za cene blaga, izdelanega iz blaga, ki je bilo dano na trg iz blagovnih 
rezerv. 

11. člen 

(1) Podjetja, ki prodajajo blago, na katerega cene se nanaša 
ukrep kontrole, so dolžna uskladiti te cene z ukrepom kontrole 
cen. 

(2) Kupci so upravičeni, da se jim prodaja blago po cenah, ki so 
v skladu z ukrepi kontrole cen ter da se jim zaračunavajo te cene. 
Če podjetje, ki prodaja blago, zaračunava drugačno ceno, sme 
kupec plačati ceno, ki je v skladu z ukrepom kontrole cen. 

12. člen 

(1) Državni organi, drugi organi in organizacije z javnimi pooblastili 
in organi lokalnih skupnosti v aktih, s katerimi določajo podjetjem 
pogoje za pridobitev pravic, pooblastil in koristi ter za sklenitev 
pogodb, določijo tudi pogoj, da so podjetja uskladila cene z ukrepi 
kontrole cen v obdobju zadnjih treh let. S temi akti organi še 
določijo, da smejo tudi preklicati odločitve o pridobitvi pravic, 
pooblastil in koristi, ki še niso v celoti realizirane, ter razdreti 
pogodbe, in sicer v primeru, da podjetje cen ne uskladi z ukrepi 
kontrole cen, uveljavljenimi po sprejetju navedenih odločitev 
oziroma sklenitvi pogodb. 

(2) Z akti iz prvega odstavka tega člena so mišljeni akti, ki urejajo 
dodeljevanje uvoznih kontingentov in dovoljenj, podeljevanje 
koncesij, nakup blaga in uporabo storitev za opravljanje nalog in 
dejavnosti teh organov, stimulacije in subvencije, dotacije, 
nadomestila ali kompenzacije, druge finančne intervencije, ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja in druge ukrepe. 

(3) Šteje se, da podjetje ni uskladilo cen z ukrepi kontrole cen, če 
je to ugotovljeno s pravnomočno odločbo organa tržne inšpekcije 
iz 17. člena tega zakona. 

(4) Organi iz prvega odstavka tega člena pisno sporočajo 
pristojnemu organu tržne inšpekcije osebe, ki so pridobile pravice 
ali pooblastila oziroma so sklenile pogodbe. 

13. člen 

(1) Na predlog enega ali več podjetij ali velikih potrošnikov, ki so 
redni kupci blaga, ene ali več organizacij potrošnikov ali urada za 
varstvo potrošnikov lahko vlada določi primeren ukrep kontrole 
cen, če ugotovi, da je dosedanja cena blaga enega ali več podjetij 
previsoka ali da je zvišanje nesorazmerno glede na mednarodni 
razvoj cen, splošni indeks cen gospodarske panoge ali splošno 
zvišanje cen v tej gospodarski panogi. 

(2) Ukrep kontrole cen iz prvega odstavka tega člena lahko traja 
največ eno leto. 

(3) Predlog za ukrep iz prvega odstavka tega člena se vloži pri 
ministrstvu. To opravi preiskavo o utemeljenosti predloga in s 
svojo ugotovitvijo seznani predlagatelja in prizadeto podjetje ali 
združenje podjetij. 

(4) Če je ministrstvo ugotovilo, da je predlog utemeljen, se lahko 
prizadeto podjetje ali prizadeta podjetja obvežejo, da bodo takoj 
znižala ceno v skladu z ugotovitvijo ministrstva, ki nato postopek 
ustavi. 

(5) Če prizadeto podjetje ne pristane na zadostno znižanje cen, 
predloži ministrstvo predlog skupaj s svojimi ugotovitvami vladi. 

(6) Če ministrstvo ugotovi, da predlog ni utemeljen, lahko 
predlagatelj sam vloži predlog pri vladi. 

(7) Vlada mora o predlogu odločiti v enem mesecu po tem, ko je 
prejela predlog in ugotovitve ministrstva oziroma je predlog vložil 
predlagatelj sam. 

(8) Če vlada predlogu ugodi, se sklep o tem objavi v Uradnem 
listu RS. 

14. člen 

(1) Ob uvedbi ukrepa kontrole cen ali kadarkoli v času, ko ukrep 
traja, lahko vlada naloži podjetjem, da zaradi ukrepa ne smejo 
prenehati prodajati blaga, na katerega se ukrep nanaša. 

(2) Vlada sme podjetjem naložiti obveznost iz prvega odstavka 
tega člena le, če bi opustitev prodaje resno ogrozila preskrbo 
potrošnikov, redno in nujno delovanje drugih podjetij ali drugih 
pravnih oseb in tega ne bi bilo mogoče odpraviti ali preprečiti z 
drugimi ukrepi. 

(3) Če vlada naloži podjetjem obveznost iz prvega odstavka tega 
člena, lahko določi tudi primerno nadomestilo podjetjem, ki bi jim 
ta ukrep povzročil občutno škodo. 

(4)Ta člen ne izključuje pooblastil, ki jih ima organ tržne inšpekcije 
po 18. členu tega zakona. 

15. člen 

(1) Za predhodno usklajevanje stališč glede predpisovanja 
ukrepov kontrole cen deluje pri ministrstvu svet za cene kot 
strokovno posvetovalno telo za vprašanja kontrole cen (v 
nadaljevanju: svet). 

16. julij 1999 61 poročevalec, št. 55 



(2) Svet ima deset članov in predsednika, ki je minister, pristojen 
za kontrolo cen. Minister lahko za posamezno sejo sveta ali za 
določen čas imenuje namestnika, ki predseduje svetu. Namestnik 
ne more biti član sveta. Člane sveta imenuje izmed strokovnjakov 
minister, in sicer: 
- enega iz ministrstva, pristojnega za kontrolo cen, 
- enega na predlog ministrstva, pristojnega za finance, 
- štiri na predlog Gospodarske zbornice Slovenije, 
- enega na predlog direktorja urada za varstvo konkurence, 
- enega na predlog direktorja urada za varstvo potrošnikov in 
- dva neodvisna strokovnjaka. 

(3) Na seje se obvezno vabijo predstavniki ministrstev, na katerih 
delovno področje se nanaša ukrep kontrole cen, ki se na seji 
obravnava. Na predlog članov, ki jih je predlagala Gospodarska 
zbornica Slovenije, lahko predsednik povabi tudi predstavnike 
gospodarskih združenj in posameznih podjetij, na katerih 
dejavnost se nanaša ukrep kontrole cen. Vabljeni predstavniki 
nimajo glasovalne pravice. 

(4) Svet mora obravnavati vse predloge za ukrepe kontrole cen, 
prav tako pa tudi druga stališča in analize o cenah, ki jih minister 
pošlje vladi. 

(5) Svet sprejme svoja stališča z večino glasov. Ta stališča 
posreduje minister v svojem poročilu vladi. V tem poročilu pa 
mora navesti tudi mnenja vabljenih udeležencev in ločena stališča 
članov sveta. 

(6) V nujnih primerih sme minister predlagati vladi ukrep kontrole 
cen ali njegovo spremembo brez predhodnega stališča sveta, 
vendar mora sklicati svet takoj, ko je to mogoče in poslati njegova 
stališča vladi. 

(7) Minister samostojno odgovarja za svoje odločitve in svoje 
predloge vladi in ni vezan na stališča sveta za cene. 

16.člen 

(1) Vsi udeleženci postopkov kontrole cen so dolžni med postopki 
in po končanih postopkih varovati kot uradno tajnost podatke, ki 
se nanašajo na cene in kontrolo cen, zlasti pa podatke o elementih 
cen, njihovem izračunu, predlogih za spremembo cen, podatke, 
ki jih podjetja pošljejo ministrstvu ali vladi, in podatke, ki pomenijo 
poslovno tajnost podjetij po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. 

(2) Dolžnost po prvem odstavku tega člena velja za vse podatke, 
ne glede na to, ali so bili posamezni med njimi že prej določeni kot 
druge vrsta tajnost. 

17. člen 

(1) Izvajanje obveznosti, ki jih ta zakon in na njegovi podlagi 
izdani predpisi nalagajo prodajalcem blaga, nadzirajo organi tržne 
inšpekcije. 

(2) Če organ tržne inšpekcije pri opravljanju nadzorstva ugotovi, 
da podjetje ni upoštevalo ukrepov kontrole cen iz 9. ali 13. člena 
tega zakona, naloži z odločbo podjetju, da ta ukrep izvrši. 

(3) Organ tržne inšpekcije v odločbi tudi ugotovi, ali je podjetje 
zaračunavalo previsoke cene oziroma plačevalo prenizke in v 
kakšnem obsegu, in naloži podjetju povračilo razlik v ceni s 
pripadajočimi obrestmi. Prav tako organ tržne inšpekcije ugotovi, 
ali je podjetje s kršitvijo ukrepa kontrole cen pridobilo še kakšno 
drugo premoženjsko korist. 

(4) Če je podjetje, ki ni upoštevalo ukrepa kontrole cen, 
zaračunavalo kupcem previsoke cene ali plačevalo prodajalcem 
prenizke, je dolžno v 15 dneh po pravnomočnosti odločbe organa 
tržne inšpekcije razliko v ceni s pripadajočimi obrestmi brez 
posebnega poziva vrniti kupcem oziroma prodajalcem. 

(5) Če kupci oziroma prodajalci niso znani, je podjetje dolžno 
takoj po pravnomočnosti odločbe organa tržne inšpekcije objaviti 
na ustrezen način, naj se kupci oziroma prodajalci zglasijo pri 
podjetju zaradi plačila razlike v ceni in obresti v roku, ki ne sme 
biti krajši kot 3o dni po objavi tega poziva. Če se kupec oziroma 
prodajalec v tem roku ne zglasi pri podjetju, s tem ni izgubil pravice 
do vračila preveč plačanega zneska in do pravic, ki jih ima po 
obligacijskem pravu. 

(6) Obresti po tem členu so enake zamudnim obrestim pri 
gospodarskih poslih po obligacijskem pravu. 

(7) S pravnomočno odločbo seznani organ tržne inšpekcije 
organe ali organizacije iz prvega odstavka 12. člena tega zakona. 

18. člen 

(1) Če zaradi ukrepa kontrole cen podjetje preneha prodajati 
blago in če bi to resno ogrozilo preskrbo potrošnikov ali redno 
delovanje drugih podjetij in pravnih oseb, naloži organ tržne 
inšpekcije v odločbi iz 17. člena tega zakona podjetju, da 
nemudoma začne s prodajo in pri tem upošteva ukrep kontrole 
cen. 

(2) Organ tržne inšpekcije v odločbi določi rok, do katerega velja 
obveznost podjetja po prvem odstavku tega člena. Vendar ta 
obveznost ne sme trajati dlje kot tri mesece po pravnomočnosti 
odločbe organa tržne inšpekcije. 

19. člen 

Pritožba zoper odločbe iz 17. in 18. člena tega zakona ne zadrži 
izvršitve odločb, razen glede obveznosti vračila preveč plačanih 
zneskov po četrtem in petem odstavku 17. člena. 

20. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje pa 
prekršek podjetje, 
1. če cen ne uskladi z ukrepi kontrole cen (9. člen), 
2. če spremeni, dopolni, zamenja ali ukine tarifni sistem oziroma 
njemu podoben sistem oziroma poslovne pogoje, na kar ni dala 
predhodnega soglasja Vlada (9. člen), 
3. če preneha s prodajo v nasprotju s 14. in18. členom, 
4. če ne vrne preveč plačanega zneska in zamudnih obresti (17. 
člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba podjetja, ki stori prekršek iz prvega odstavka 
tega člena. 

21. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek_podjetje, 
1. če predhodno ne prijavi cen po 8. točki 9. člena ali 
2. če ne pošlje podatkov v skladu z 9. točko 9. člena ali pošlje 
napačne podatke. 

poročevalec, št. 55 62 16. julij 1999 



(2) Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba podjetja, ki stori prekršek iz 1. odstavka tega 
člena. 

22. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek podjetje, ki ne ravna po odločbi organa tržne inšpekcije 
iz 17. člena tega zakona. 

23. člen 

Če organ tržne inšpekcije ugotovi, da je podjetje s kršitvijo ukrepa 
kontrole cen pridobilo premoženjsko korist, predlaga sodniku za 
prekrške, da se ta korist podjetju odvzame. Vendar se kot 
premoženjska korist ne šteje denarni znesek, ki ga je podjetje 
vrnilo kupcem. 

24. člen 

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, neha veljati zakon o cenah 
(Uradni list RS, št. 1/91 -1.) 

(2) Izvršilni predpisi, sprejeti na podlagi zakona o cenah iz prvega 
odstavka tega člena, nehajo veljati z dnem, ki je določen za 
prenehanje njihove veljavnosti. 

(3) Izvršilni predpisi, ki so bili sprejeti na podlagi zakona o cenah 
iz prvega odstavka tega člena in v katerih ni določen rok 
veljavnosti, nehajo veljati najkasneje v štirih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona. 

(4) Vlada sme predpis iz prejšnega odstavka razveljaviti pred 
iztekom njegove veljavnosti. 

25. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor RS je na 37. izredni seji, dne 7. julija 1999, opravil 
drugo obravnavo zakona o kontroli cen ter sprejel naslednja dva 
sklepa: 

1. Predlog zakona o kontroli cen za tretjo obravnavo pripravi 
Vlada Republike Slovenije. 

2. Državni zbor Republike Slovenije bo predlog zakona v tretji 

obravnavi obravnaval v skladu z drugim odstavkom 194. člena 
poslovnika Državnega zbora. 

V predlogu zakona o kontroli cen za tretjo obravnavo so 
upoštevane pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve, amandmaji Vlade Republike Slovenije, amandma Odbora 
za gospodarstvo Državnega zbora in amandma Državnega 
zbora, ki je bil predložen na sami seji Državnega zbora. 

AMANDMA VLADE REPUBLIKE 

SLOVENIJE: 

Amandma k 8. členu 

V prvem odstavku se v drugi točki za besedama »posamezno 
podjetje« doda: 

»ali enota, ki samostojno opravlja dejavnost«. 

OBRAZLOŽITEV 

Predlagateljica je upoštevala amandma Državnega zbora, da se 
črta tretja točka 8. člena. 

S tem v zvezi pa je nujno treba dopolniti drugo točko tega člena. 
Ta dopolnitev ne spreminja vsebine dosedanjega besedila, ampak 
je z njo zagotovljeno, da določba zajema vse subjekte, ki opravljajo 
dejavnosti iz druge točke prvega odstavka 8. člena. 
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NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:  

Podjetje:  

Davčna številka 

NAROČAM  

Datum:   

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva4, urednica Jasna Urbanija, tel. (061) 12-61-2 
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Drža 
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. IS 
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 prorrv 
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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