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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

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

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

Uredništvo Poročevalca 



SKLEP IN DODATNI SKLEPI 

16. seje Državnega zbora Republike Slovenije 

SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga za razpis posvetovalnega referenduma 

o vključevanju Republike Slovenije v Zvezo NATO 

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 23.5.2002 ob 
obravnavi predloga za razpis posvetovalnega referenduma 
o vključevanju Republike Slovenije v Zvezo NATO, na podlagi 
26. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi ter 230. člena 
poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Posvetovalni referendum o vključevanju Republike Slovenije v 
Zvezo NATO se ne razpiše. 

DODATNI SKLEPI 

Državnega zbora ob obravnavi predloga za razpis posvetovalnega referenduma o 

vključevanju Republike Slovenije v Zvezo NATO   

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 23.5.2002 ob 
obravnavi predloga za razpis posvetovalnega referenduma 
o vključevanju Republike Slovenije v Zvezo NATO, na podlagi 
173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednje 

DODATNE SKLEPE: 

1. Državni zbor se je seznanil z informacijo Vlade Republike 
Slovenije o vključevanju Republike Slovenije v zvezo NATO. 

2. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, naj pospeši 
aktivnosti v zvezi z vključevanjem Republike Slovenije v zvezo 
NATO, pri čemer naj posebno pozornost nameni ustreznemu 
in argumentiranemu obveščanju javnosti. 

3. Državni zbor poziva Vlado Republike Slovenije, naj sprejme 
sklepe o nalogah in aktivnostih državnih organov za 
vključevanje Republike Slovenije v zvezo NATO in o njih 
seznani Državni zbor. 
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DODATNA SKLEPA 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 

o lokalni samoupravi - EPA 456 - III   

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 30.5.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L) - skrajšani postopek, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja 

DODATNA SKLEPA 

1. Državni Zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike 
Slovenije, da pripravi zakon o spremembah in dopolnitvah 

zakona o financiranju občin, v katerem naj se uredi 
problematika financiranja občin z vidika zagotavljanja 
posebnega položaja in posebnih pravic romske skupnosti. 

2. Vlada naj prouči možnost zagotavljanja dodatnih sredstev 
občinam, ki so navedena v 14. členu zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi, za reševanje 
romske problematike v proračunu za leto 2003. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o evidenci volilne pravice 

- EPA 292 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 31.5.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o evidenci volilne pravice (ZEVP- 
1) - tretja obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor RS pooblašča Sekretariat za zakonodajo in pravne 
zadeve, da v sodelovanju s predlagateljem v končni redakciji 
opravi ustrezne redakcijske popravke besedila Zakona o evidenci 
volilne pravice. 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o javnih agencijah - EPA 1292 - II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 16. seji, dne 31.5.2002 ob 
obravnavi predloga zakona o javnih agencijah (ZJA) - tretja 
obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora 
sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariat za 
zakonodajo in pravne zadeve, da glede na obširno zakonsko 
besedilo, v sodelovanju s predlagateljem opravi natančno 
jezikovno in pravno redakcijo končnega besedila Zakona o javnih 
agencijah. 

4 



Predlog zakona o 

OPRAVLJANJU ZDRAVSTVENIH 

POKLICEV V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA 

DRŽAVLJANE DRUGIH DRŽAV ČLANIC 

EVROPSKE UNIJE (ZOZPEU) 

- hitri postopek - EPA 554 - III 

Vlada Republike Slovenije Je dne 30.5.2002 predložila 
Državnemu zboru v zakonodajni postopek predlog 
zakona o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki 
Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske 
unije (ZOZPEU) - hitri postopek (EPA 554 - III). 

Skupina poslancev s prvopodplsanim Francem 
Cukjatijem je dne 6. maja 2002 predložila Državnemu 
zboru v zakonodajni postopek predlog zakona o 
zdravstvenem varstvu (ZZV) • prva obravnava - EPA 
523-111 (opomba: predlog zakona je zadržan, ker so v 
postopku predlogi zakonov: EPA 1314-11, EPA 423-111, 
EPA 451-111). 
Vlada Republike Slovenije je z dopisom dne 30. maja 
2002 predložila Državnemu zboru v zakonodajni 
postopek predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zdravniški službi (ZZdr-A) - hitri 
postopek (EPA 553-111). 
Zgoraj navedena zakona (EPA 523-111 in EPA 553-111) 
urejata enako oziroma podobno vsebino kot predloženi 
zakon (EPA 554-111). Ker zakonodajni postopek predloga 
zakona, ki so ga predložili zgoraj navedeni 
predlagatelji, še niso končani, je predsednik Državnega 
zbora, na podlagi četrtega odstavka 174. člena 
poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS, št. 40/93, 
80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/2000, 3/2001, 9/2001 In 13/ 
2001) zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je v 
obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 

POKLICEV V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA DRŽAVLJANE 
DRUGIH DRŽAV ČLANIC EVROPSKE UNIJE - EU, 

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 opravljanju 
zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za državljane drugih 
držav članic Evropske unije obravnava po hitrem postopku, 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2711-0034 
Številka: 101-10/2002-1 
Ljubljana, 30.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 76. redni sej? dne 30.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O OPRAVLJANJU ZDRAVSTVENIH 
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ker gre za izredne potrebe države. Predlagani zakon sodi v 
sklop zakonov, ki jih je treba sprejeti v procesu prilagajanja 
pravnemu redu Evropske unije. V državnem programu 
Republike Slovenije za prevzem evropske zakonodaje so 
bile predvidene spremembe in dopolnitve zakona o 
zdravstveni dejavnosti, zakona o zdravniški službi in zakona 
o lekarniški dejavnosti, ki jih predlog zakona nadomešča. 
Zakon povzema evropsko zakonodajo, njegova uskladitev 
pa je pogoj za pripravljenost Republike Slovenije, da postane 
članica Evropske unije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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: 

- prof. dr. Dušan Keber, dr. med., minister za zdravje, 
- Dorjan Marušič, dr. med., državni sekretar v Ministrstvu za 

zdravje. 

- Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

V Republiki Sloveniji morajo vsi, ki želijo opravljati zdravstveni 
poklic, izpolnjevati z zakonom oziroma drugimi predpisi določene 
pogoje. Temeljni zakoni, ki urejajo opravljanje zdravstvenega 
poklica v okviru zdravstvene dejavnosti, so Zakon o zdravstveni 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/ 
99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01 in 62/01), Zakon o zdravniški 
službi (Uradni list RS, št. 98/99) in Zakon o lekarniški dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 9/92 in 38/99). Pri tem je potrebno izpostaviti, 
da Zakon o zdravniški službi ureja poklic zdravnika in 
zobozdravnika, Zakon o lekarniški dejavnosti poklic farmacevta, 
Zakon o zdravstveni dejavnosti pa predstavlja krovni zakon za 
vse ostale poklice v zdravstvu. 

Zakon o zdravstveni dejavnosti opredeljuje, da lahko zdravstveno 
dejavnost opravljajo zdravstveni delavci, ki imajo ustrezno 
izobrazbo, so strokovno usposobljeni za samostojno opravljanje 
dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje, določene z 
zakonom in z drugimi predpisi (62. člen). Tako zakon v 64. členu 
določa, da smejo samostojno opravljati delo v zdravstveni 
dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem 
izpitu. Zdravstveni delavci, ki opravljajo svoje delo v neposrednem 
stiku z bolniki, morajo obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih 
območjih pa tudi jezik narodnosti, znanje jezika pa se dokazuje z 
javnim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom 
izobraževalnega zavoda. 

Zakon o zdravniški službi v 10. členu določa, da sme zdravnik 
samostojno opravljati zdravniško službo, če ima ustrezno 
izobrazbo in usposobljenost, je vpisan v register zdravnikov in 
ima dovoljenje za samostojno opravljanje zdravniške službe na 
določenem strokovnem področju (licenco). Pri opravljanju 
zdravniške službe mora zdravnik uporabljati slovenski jezik, na 
dvojezičnih območjih pa tudi jezik narodnosti, znanje jezika pa se 
dokazuje s spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom 
izobraževalnega zavoda. V zvezi z opravljanjem zdravniškega 
poklica pa 70. člen zakona še določa, da je za vse, ki na območju 
Republike Slovenije opravljajo zdravniško službo, obvezno 
članstvo v Zdravniški zbornici Slovenije. 

Zakon o lekarniški dejavnosti opredeljuje lekarniško dejavnost 
kot del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo 
prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in drugih organizacij z 
zdravili, kar obsega izdajo zdravila na recept in brez recepta ter 
magistralno pripravo zdravil. Lekarno vodi magister farmacije 
(diplomirani inženir farmacije), ki mora imeti opravljen strokovni 
izpit, obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi 

jezik narodnosti, ki se dokazuje z javnim spričevalom o končani 
srednji šoli ali s potrdilom izobraževalnega zavoda, s pravnomočno 
sodbo sodišča pa mu ne sme biti prepovedano opravljanje poklica 
oziroma lekarniške dejavnosti (7. člen zakona). 34. člen zakona 
pa še določa, da lahko v lekarni samostojno izdajajo zdravila 
magistri farmacije z opravljenim strokovnim izpitom. Za javne 
zavode in lekarnarje je obvezno članstvo v Lekarniški zbornici 
Slovenije, ki vodi tudi register farmacevtskih strokovnih delavcev 
v lekarnah. 

V Evropskem sporazumu o pridružitvi med Republiko Slovenijo 
na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami 
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani, je v 
51. členu določeno, da se državljanom Skupnosti in državljanom 
Slovenije olajša začetek in opravljanje predpisanih poklicnih 
dejavnosti v RS oziroma skupnosti. Slovenska zakonodaja s 
predpisanimi pogoji otežuje prost pretok oseb in storitev, kar je 
razlog za sprejem zakona, ki bo državljankam in državljanom 
drugih držav članic Evropske unije zagotovil enako obravnavanje 
oziroma enak dostop do opravljanja poklica oziroma pravico do 
ustanavljanja kot državljanom Republike Slovenije. 

1.1. Zahteve EU na področju opravljanja zdravstvenih 
poklicev 

V zvezi s pravico ustanavljanja, prostim pretokom oseb in prostim 
pretokom storitev v okviru EU veljajo na področju opravljanja 
zdravstvenih poklicev naslednje področne direktive: 

1.1.1. 93/16/EEC Direktiva Sveta o omogočanju prostega 
gibanja zdravnikov in o medsebojnem priznavanju diplom, 
spričeval in drugih dokazilih o formalni izobrazbi 
Direktiva ureja področje dejavnosti zdravnikov, ki delajo 
kot zaposleni in samozaposleni. V direktivi so določene 
diplome, spričevala in druga dokazila o formalni izobrazbi 
zdravnikov in zdravnikov specialistov, državljanov držav 
članic in njihovo priznavanje z namenom zagotavljanja 
enakost veljavnosti diplom ter določa vrste specializacij. 
Nadalje govori o pravici uporabljanja akademskih naslovov. 
Posebno poglavje je posvečeno pogojem, ki omogočajo 
učinkovito uveljavljanje pravice do ustanavljanja in 
opravljanja dejavnosti in storitev v zvezi z zdravniško 
dejavnostjo. Predvideva možnost predložitve dokazil o 
zanesljivosti ali ugledu, o fizičnem ali mentalnem zdravju, 
o ukrepih ali disciplinskih postopkih in ureja članstvo ali 
registracijo v poklicnem združenju ali organizaciji. Direktiva 
določa izobraževalni standard za teoretično in praktično 
izobraževanje ter zdravniške dejavnosti. Poglavje o 
izobraževanju za splošno medicino določa minimalne 
pogoje specialnega usposabljanja ter priznavanje 
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izobraževanje pod drugimi pogoji. Države članice morajo 
tujim državljanom omogočiti informacije o zakonodaji s 
področja zdravstva in socialnega zavarovanja. 

1.1.2. 78/686/EEC Direktiva Sveta o medsebojnem priznavanju 
diplom, certifikatov in drugih dokazil o formalni izobrazbi 
zobozdravnikov in ukrepov, ki omogočajo uspešno 
uresničevanje pravice do ustanavljanja podjetij in pravice 
do zagotavljanja storitev 
Direktiva govori o tem, da vsaka država članica priznava 
dokazila o formalni izobrazbi, ki so jih podelile druge države 
članice, kar velja tudi za specializaciji iz ortodontije in 
ustne kirurgije. Kadar dokazila o izobrazbi ne zadostujejo 
vsem minimalnim zahtevam, ki jih navaja direktiva, ima 
država članica pravico zahtevati dodatna dokazila. Tako 
lahko zahteva od tujega državljana dokaz: o dobrem 
značaju ali o dobrem slovesu, o fizičnem in mentalnem 
zdravju in za prisego ali slovesno izjavo (zagotovljena 
mora biti zaupnost informaciji), ne sme pa zahtevati od 
tujega državljana članstva ali registracije v poklicni 
organizaciji ali telesu, ga'pa lahko avtomatsko začasno 
registrira v njej (fiktivno članstvo). Tuji državljan mora v 
državi članici uporabljati poklicni naziv te države. 
Države članice morajo tujim državljanom omogočiti dostop 
do informacij o zakonodaji s področja zdravstva in 
socialnega zavarovanja. 

78/687/EEC Direktiva Sveta o koordinaciji določb, ki jih 
za zobozdravniške dejavnosti določajo zakon, uredba ali 
upravni ukrep 
Direktiva določa, da morajo osebe, ki želijo opravljati 
zobozdravstveni poklic, imeti dokazilo o formalni 
izobrazbi, ki jamči, da je oseba v obdobju celotnega 
izobraževanja pridobila primerno poznavanje 
zdravstvenih in zobozdravstvenih strokovnih področij. 
Celotno izobraževanje traja najmanj 5 let rednega 
teoretičnega in praktičnega izobraževanja v ustreznih 
izobraževalnih organizacijah. Po direktivi imajo 
zobozdravniki v splošnem pravico do začetka in 
opravljanja dejavnosti, ki zajemajo preventivo, diagnostiko 
in zdravljenje anomalij in bolezni zobovja, ust, čeljusti in s 
tem povezanih tkiv, v skladu s predpisi in pravili poklicnega 
ravnanja. 

1.1.3. 85/432/EEC Direktiva Sveta, ki se nanaša na usklajevanje 
zakonskih določil, uredb ali upravnih ukrepov glede 
nekaterih dejavnosti na področju farmacije 
V direktivi je predpisana vsebina in trajanje teoretičnega 
ter praktičnega izobraževanja za pridobitev diplome 
oziroma dokazila, ki omogoča opravljanje farmacevtske 
dejavnosti. Izobraževanje mora zagotoviti: 

ustrezno znanje o zdravilih in substancah, ki se 
uporabljajo pri izdelavi zdravil, 
ustrezno znanje s področja farmacevtske tehnologije 
ter fizikalnega,kemičnega, biološkega in 
mikrobiološkega preskušanja zdravil, 
ustrezno znanje o metabolizmu in učinkovanju zdravil, 
o delovanju toksičnih substanc ter o uporabi zdravil, 

- ustrezno znanje za kritično oceno znanstvenih 
podatkov o zdravilih, na podlagi katere je mogoče 
dati ustrezno informacijo o zdravilih, 

- ustrezno znanje o zakonodajnih in drugih zahtevah, 
povezanih z lekarniško prakso. 

S pridobljenim znanjem lahko farmacevt opravlja naslednje 
dejavnosti: 
- oblikovanje zdravil (priprava različnih farmacevtskih 

oblik zdravil), 
- izdelava in preskušanje zdravil v industriji, 

preskušanje zdravil v laboratorijih, 

- skladiščenje, hramba in distribucija zdravil v prometu 
na debelo, 
priprava, preskušanje, skladiščenje, nabava in izdaja 
zdravil v javnih lekarnah, 

- priprava, preskušanje, skladiščenje in izdaja zdravil 
v bolnišnicah, 

- informiranje in svetovanje o zdravilih. 

85/433/EEC Direktiva Sveta, ki se nanaša na medsebojno 
priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o strokovni 
usposobljenosti na področju farmacije, ter vključuje ukrepe 
za dejansko možnost uveljavljanja pravice do ustanovitve 
na področju določenih farmacevtskih dejavnosti 
Vsaka država članica mora priznati diplome, certifikate in 
ostala dokazila drugih držav članic za kvalifikacije v 
farmaciji, ki ustrezajo določilom direktive 85/432/EEC. 

1.1.4. 77/452/EEC Direktiva Sveta o vzajemnem priznavanju 
diplom, spričeval in drugih dokazil o strokovni 
usposobljenosti medicinskih sester, odgovornih za 
splošno nego, vključno z ukrepi, ki omogočajo dejansko 
uveljavljanje pravice do ustanavljanja in prostega 
opravljanja storitev 
Direktiva določa vzajemno priznavanje diplom, spričeval 
in drugih dokazil o strokovni usposobljenosti medicinskih 
sester in ukrepe, ki omogočajo uveljavljanje pravice do 
ustanavljanja in prostega opravljanja storitev. Opredeljuje 
veljavnost in priznavanje diplom, ki so jih izdale države 
članice EU. Določa dejavnosti medicinskih sester, kar 
pomeni tisto dejavnost, ki jo izvajajo osebe s pridobljenimi 
naslovi, naštetimi v direktivi (seznam strokovnih 
kvalifikacij medicinskih sester v državah članicah). 
Našteva pridobitev morebitnih potrdil o izvajanju dejavnosti 
medicinskih sester v zdravstveni ustanovi po pridobitvi 
kvalifikacije in licence za opravljanje dejavnosti, o dobrem 
značaju ali ugledu, o splošnem zdravstvenem stanju in 
duševnem zdravju, članstvu oziroma registraciji v 
strokovnih organizacijah, zaprisegi ali slovesni izjavi ter 
poklicni etiki in možnosti preverjanja točnosti podatkov v 
potrdilih, podatkov o ukrepih ali disciplinskih postopkih. 
Nadalje ureja zakonito uporabo akademskega naziva, 
trajanje postopka za podelitev pravice do ustanavljanja in 
izvajanja dejavnosti ter dostopa do podatkov o zakonodaji, 
zdravstvenem in socialnem varstvu. 

77/453/EEC Direktiva Sveta, ki se nanaša na usklajevanje 
zakonskih določb, predpisov ali upravnih ukrepov glede 
na dejavnost medicinskih sester, odgovornih za splošno 
nego 
Direktiva, v povezavi z direktivo 77/452, določa 
usklajevanje zakonskih določb, predpisov ali upravnih 
ukrepov glede na dejavnost medicinskih sester. Določa 
pogoje za podeljevanje diplom, spričeval ali drugih dokazil 
o formalni kvalifikaciji, kar pomeni, da s pridobljenim 
naslovom zagotavlja ustrezno znanje ved, na katerih 
temelji zdravstvena nega, zadostno poznavanje narave 
in etike poklica, ustrezne klinične izkušnje, sposobnost 
za sodelovanje pri usposabljanju in delu z drugimi 
zdravstvenim delavci, vstopne pogoje v izobraževalne 
programe, čas usposabljanja in usklajenost teorije in 
klinične prakse. Predvideva tudi možnost izrednega 
usposabljanja. 

Direktiva določa predhodno deset letno splošno 
izobraževanje, redno triletno poklicno usposabljanje ali 
4600 ur teorije in klinične prakse ter uskladitev 
teoretičnega in kliničnega pouka zdravstvene nege v 
razmerju: 1/3 teorije in vsaj 1/2 programa usposabljanja v 
klinični praksi. 
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89/595/EEC Direktiva Sveta, ki spreminja in dopolnjuje 
direktivo 77/452/EEC in direktivo 77/453/EEC 
Spreminja in dopolnjuje dkektivo 77/452/EEC z vključitvijo 
ukrepov, ki olajšujejo učinkovito uresničevanje pravice 
opravljanja dejavnosti in svobode opravljanja storitev 
medicinskih sester. Direktiva dopolnjuje tudi direktivo 77/ 
453/EEC za usklajevanje določb, predpisanih z zakonom, 
uredbo, upravnim ukrepom v zvezi z dejavnostjo 
medicinskih sester. Določa minimalno trajanje teoretičnega 
šolanja na najmanj 1/3 in kliničnega šolanja na najmanj 1/ 
2 najkrajšega trajanja usposabljanja ter definira obe obliki 
šolanja z opredeljenimi pogoji institucije kliničnega 
usposabljanja in učiteljev. Klinično šolanje pomeni 
neposreden stik študentk medicinskih sester z zdravimi 
ali bolnimi posamezniki in/ali skupnostjo, kjer se učijo 
načrtovati, opravljati in ocenjevati zahtevno zdravstveno 
nego v celoti in se usposabljajo za delovanje kot član 
skupine in tudi kot vodja skupine. 

1.1.5. 80/154/EEC Direktiva Sveta o vzajemnem priznavanju 
diplom, potrdil in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah v 
babištvu in o ukrepih za lažje učinkovito uveljavljanje 
pravice do ustanavljanja in svobode do opravljanja storitev 
Opredeljuje dejavnost babic, kar pomeni naslov 
kvalifikacije, pridobljene v posamezni državi članici EU, 
ki izpolnjujejo pogoje o izobraževanju, določene v direktivi. 
Našteva pridobitev morebitnih potrdil o izvajanju dejavnosti 
babice v zdravstveni ustanovi po pridobitvi kvalifikacije in 
licence za opravljanje dejavnosti, o dobrem značaju ali 
ugledu, o splošnem zdravstvenem stanju in duševnem 
zdravju, članstvu oziroma registraciji v strokovnih 
organizacijah, zaprisegi ali slovesni izjavi ter poklicni etiki 
in možnosti preverjanja točnosti podatkov v potrdilih, 
podatkov o ukrepih ali disciplinskih postopkih. Nadalje 
ureja zakonito uporabo akademskega naziva, trajanje 
postopka za podelitev pravice do ustanavljanja in izvajanja 
dejavnosti ter dostopa do podatkov o zakonodaji, 
zdravstvenem in socialnem varstvu. 
Trajanje izobraževanja določa kot triletno redno 
izobraževanje s pogoji za vstop v študijski program kot 
veljajo za vpis na Univerzo; ali pa kot dvoletno redno 
izobraževanja ali 3600 ur oziroma po pridobitvi diplome 
za medicinsko sestro vsaj 18 mesecev ali 3000 ur. 

80/155/EEC Direktiva Sveta o usklajevanju določb, s 
katerimi zakonodaja, predpisi in upravne uredbe urejajo 
registracijo in opravljanje dejavnosti babic 
Za opravljanje dejavnost babic morajo biti zagotovljena 
ustrezna znanja s področja znanstvenih disciplin, poklicne 
etike in delovne zakonodaje, znanja v smislu bioloških 
funkcij, anatomije, fiziologije s področja porodništva in 
nege novorojenca, pridobljene klinične izkušnje v pristojnih 
zdravstvenih zavodih pod nadzorstvom kvalificiranega 
osebja ter za razumevanje za delo z ostalimi zdravstvenimi 
delavci. To pomeni, da določa, katere strokovne vsebine 
pridobi babica v času usposabljanja z učnimi predmeti 
teoretičnega in kliničnega usposabljanja na verificiranih 
oddelkih ter dejavnosti, ki jih bo babica izvajala. 
Direktiva določa tudi dejavnosti, za katere se lahko babice 
v posameznih državah registrirajo. 

Navedene direktive enotno urejajo vprašanje uporabe jezika. Tako 
je odločeno, da mora država članica, kjer je to primerno, poskrbeti, 
da osebe, ki opravljajo poklic zdravnika, zobozdravnika, 
farmacevta, medicinske sestre in babice pridobijo v svojem 
interesu in v interesu svojih bolnikov jezikovno znanje, ki je 

potrebno za opravljanje njihovega poklica v državi članici 
gostiteljici. 
Nadalje urejajo vprašanje pridobivanja raznih potrdil, registracij 
oziroma članstvo v poklicnih združenjih ali organizacijah, ki bi jih 
morali zdravstveni delavci pridobiti za začetek ali nadaljevanje 
opravljanja zdravstvene dejavnosti. Če država gostiteljica od 
svojih lastnih državljanov zahteva navedena pooblastila, članstvo 
ali registracijo, mora ta država oprostiti državljane drugih držav 
članic te zahteve oziroma ne sme povzročiti zapletov in dodatnih 
stroškov osebi za začetek opravljanja zdravstvene dejavnosti. 

2. Cilji in poglavitne rešitve zakona 

S predlaganim zakonom se za državljane drugih držav članic 
enotno ureja področje, ki se nanaša na opravljanje dela v 
zdravstveni dejavnosti (zakon se bo začel uporabljati z dnem 
pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji) in 
odstranjujejo ovire za dostop do opravljanja zdravstvenih 
poklicev v RS, predvsem z manj strogimi pogoji glede znanja 
slovenskega jezika. 

3. Finančne posledice zakona 

Zakon ne bo imel finančnih posledic za državni proračun. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
(splošna določba) 

Ta zakon določa pogoje za opravljanje zdravstvenih poklicev v 
Republiki Sloveniji, ki jih opravljajo državljani drugih držav članic 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: tuji zdravstveni delavci). 

2. člen 
(splošni pogoji za opravljanje poklica v zdravstveni 

dejavnosti) 

Pogoja za opravljanje poklicev iz prejšnjega člena sta: 

1. odločba o priznanju kvalifikacij za opravljanje poklica v Republiki 
Sloveniji, pridobljena po predpisih o postopku za priznavanje 
kvalifikacij, 

2. potrdilo pristojnega organa države članice Evropske unije, da 
lahko opravlja svoj poklic, ki ne sme biti starejše od dvanajstih 
mesecev od datuma izdaje. 

3. člen 
(sporazumevanje z bolnikom) 

Tuji zdravstveni delavec se v neposrednem stiku z bolnikom 
sporazumeva v slovenskem jeziku, na dvojezičnem mešanem 
območju italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti pa 
tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku. 
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4. člen 
(poseben pogoj za opravljanje poklica zdravnika 

oziroma zobozdravnika) 

Poleg pogojev iz 2. člena tega zakona se morajo tuji zdravstveni 
delavci, ki opravljajo poklic zdravnika in zobozdravnika, vpisati v 
register zdravnikov, ki ga vodi Zdravniška zbornica Slovenije, 
brez finančnih obveznosti. 

Z vpisom v register postane tuji zdravstveni delavec, ki opravlja 
poklic zdravnika in zobozdravnika, član Zdravniške zbornice 
Slovenije z enakimi pravicami in obveznostmi kot drugi člani. 

5. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

S članstvom Republike Slovenije v Evropski uniji se za državljane 
drugih držav članic Evropske unije preneha uporabljati: 

- 63. in 64. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list 
RS, Št. 9/92, 45/94, 37/95, 8/96, 59/99, 90/99, 98/99, 31/00, 
36/00, 45/01 in 62/01); 

- 5., 11., 12., 19., 34. člen, peta alinea tretjega odstavka 37. 
člena v delu, ki se nanaša na uporabo slovenskega jezika pri 
delu s pacienti, 70. člen in prva točka 81. člena Zakona o 
zdravniški službi (Uradni list RS, št. 98/99); 
prva in druga alinea prvega odstavka in drugi odstavek 7. 
člena ter 8. člen Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list 
RS, št. 9/92 in 38/99). 

6. člen 
(končna določba) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od dne pristopa Republike 
Slovenije k Evropski uniji. 

III. OBRAZLOŽITEV 

K1. členu 

V prvem členu je opredeljena vsebina zakona, v katerem se 
določa pogoje za opravljanje zdravstvenega poklica, ki ga bodo z 
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji, opravljali 
zdravstveni delavci, državljani drugih držav članic Evropske unije. 
V Republiki Sloveniji so v zdravstvu vsi poklici regulirani, kar 
pomeni, da zakon določa, pod katerimi pogoji se ti poklici lahko 
samostojno opravljajo (po končani pripravniški dobi in opravljenem 
strokovnem izpitu oziroma po opravljenem sekundariatu in 
specializaciji za zdravnike). Zato se s tem zakonom enotno ureja 
opravljanje vseh poklicev v zdravstvu, še posebej pa poklicev, ki 
jih urejajo področne direktive. To so poklic zdravnika, 
zobozdravnika, farmacevta, medicinske sestre in babice. 

K 2. členu 

Zdravstveni delavec bo lahko začel opravljati poklic v zdravstveni 
dejavnosti pod pogojem, da bo pridobil odločbo o priznanju 
kvalifikacij za opravljanje poklica v Republiki Sloveniji, pridoMjeno 
v skladu z Zakonom o postopku priznavanja kvalifikacij 
državljanom držav članic Evropske unije za opravljanje reguliranih 
poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki 
Sloveniji (Uradni list RS, št. 21/02). Poleg odločbe se bo pred 
začetkom opravljanja poklica zahtevala predložitev potrdila 
pristojnega organa države članice Evropske unije, da ni ovir za 
opravljanje njegovega poklica (npr.dovoljenje za opravljanje dela, 
zdravniško licenco) v njegovi matični državi oziroma v drugi državi 
članici Evropske unije Rok dvanajstih mesecev določajo področne 
direktive. 

K 3. členu 

V zdravstveni zakonodaji je določeno, da mora zdravstveni 
delavec, ki opravlja svoje delo v neposrednem stiku z bolniki, 
obvladati slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik 
narodnosti, svoje znanje jezika mora dokazovati s spričevali 
oziroma potrdili izobraževalnega zavoda. Ob upoštevanju načel 
prostega pretoka oseb in ureditve v področnih direktivah je 
potrebno odpraviti vsako diskriminatornost pri opravljanju poklica 
v zvezi z jezikom. Vendar je glede na specifičnost zdravstvenega 
poklica, ki se izvaja neposredno z bolniki, potrebno ohraniti 
določbo o uporabi slovenskega jezika v zakonu, zato je za tuje 
zdravstvene delavce predlagana ohlapnejša ureditev tega 
vprašanja, ki omogoča opravljanje poklica tudi brez spričevala 
oziroma potrdila izobraževalnega zavoda o znanju jezika in bo 
zato potrebna stopnja znanja odvisna od narave dela in drugih 
okoliščin pri opravljanju tega dela. 

K 4. členu 

Zdravniška zbornica Slovenije vodi register zdravnikov in 
zobozdravnikov na podlagi Zakona o zdravniški službi (Uradni 
list RS, št. 98/99). Vpis v register je konstitutivnega pomena, ker 
lahko zdravnik oziroma zobozdravnik začne opravljati zdravniško 
službo šele z vpisom v register. Z registrom se vzpostavlja enoten 
sistem opravljanja zdravniške službe, vključno z nadziranjem 
dela zdravnika in zobozdravnika s strani Zdravniške zbornice 
Slovenije, zato je potrebno v ta sistem vključiti tudi zdravnike 
oziroma zobozdravnike, državljane drugih držav članic Evropske 
unije. Vendar je pri nas opravljanje zdravniškega poklica povezano 
z obveznim članstvom v zbornici, kar ni v skladu z direktivo 93/ 
16/EEC, ki določa: 
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"Če država gostiteljica od svojih lastnih državljanov, ki želijo začeti 
z zdravniško dejavnostjo ali jo nadaljevati, zahteva pooblastilo, 
članstvo ali registracijo v poklicnem združenju ali organizaciji, ta 
država članica v primeru opravljanja storitev oprosti državljane 
drugih držav članic te zahteve. Zadevna oseba opravlja storitve 
z istimi pravicami in obveznostmi kot državljani države članice 
gostiteljice. Zlasti mora spoštovati poklicne ali upravne smernice, 
ki veljajo v državi članici. Da bi se lahko uveljavljale določbe v 
zvezi s poklicnim obnašanjem, smejo države članice v ta namen 
in dodatno k izjavi iz drugega odstavka v zvezi z opravljanjem 
storitev, ki je v veljavi na njihovem ozemlju, zahtevati avtomatično 
začasno registracijo ali pro forma članstvo v poklicnem združenju 
ali organizaciji ali - kot alternativno-registracijo, pod pogojem, da 
taka registracija ali članstvo ne odloži ali kako drugače ne zaplete 
opravljanja storitev in ne povzroči dodatnih stroškov osebi, ki 
opravlja storitve." 

Rešitev zakona je, da postane zdravnik oziroma zobozdravnik z 
dnem vpisa v register (registracija) član zbornice, z enakimi 
pravicami in obveznostmi kot drugi člani, vendar mu ta registracija 
ne bo smela povzročiti stroškov oziroma ovir za začetek 
opravljanja poklica. Z dnem vpisa v register mu bo morala 
Zdravniška zbornica Slovenije izdati tudi licenco za samostojno 
opravljanje dela. Ker bo imel tuji zdravstveni delavec, ki opravlja 
poklic zdravnika in zobozdravnika enake pravice in obveznosti 

kot drugi člani, bo v nadaljnjem podvržen enakim pravilom kot 
drugi člani, kar pomeni, da bodo zanje veljala enaka pravila 
strokovnega nadzora, podaljšanja licence ipd. 

K 5. členu 

S članstvom Republike Slovenije v Evropski uniji se bodo za 
zdravstvene delavce po tem zakonu prenehale uporabljati 
nekatere določbe zakonov s področja zdravstva. Gre za določbe, 
ki ovirajo vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij in prost pretok 
oseb, kar določajo področne direktive za poklice zdravnika (93/ 
16/EEC), zobozdravnika (78/686/EEC in 78/687/EEC), farmacevta 
(85/432/EEC in 85/433/EEC), medicinske sestre (77/452/EEC, 
77/453/EEC in 89/595/EEC) in babice (80/154/EEC in 80/155/ 
EEC). 

K 6. členu 

Zakon predvideva začetek veljavnosti petnajsti dan po objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dne pristopa 
Republike Slovenije k Evropski uniji, ker gre za vsebino, ki se 
nanaša na prost pretok državljanov, drugih držav članic Evropske 
unije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH 
SKUPNOSTI 

•n Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki 
Sloveniji za državljane drugih držav članic Evropske unije - hitri 
postopek 
(EVA 2002-2711-0034) 

21 Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

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

IV. oddelek: Pretok delovne sile, pravica do ustanavljanja, 
opravljanje storitev 
(51. člen) 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma lzha|ajoče obveznosti 
Izpolnjene: 

Obveznosti so izpolnjene v celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) §klpdn<?3t predlog? gktp s predpisi E$ 

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

93/16/EEC Direktiva Sveta o omogočanju prostega gibanja 
zdravnikov in o medsebojnem priznavanju diplom, spričeval in 
drugih dokazilih o formalni izobrazbi (v celoti usklajeno); 

78/686/EEC Direktiva Sveta o medsebojnem priznavanju diplom, 
certifikatov in drugih dokazil o formalni izobrazbi zobozdravnikov 
in ukrepov, ki omogočajo uspešno uresničevanje pravice do 
ustanavljanja podjetij in pravice do zagotavljanja storitev (v celoti 
usklajeno); 

78/687/EEC Direktiva Sveta o o koordinaciji določb, ki jih za 
zobozdravniške dejavnosti določajo zakon, uredba ali upravni 
ukrep (v celoti usklajeno); 

80/154/EEC Direktiva Sveta o vzajemnem priznavanju diplom, 
potrdil in drugih dokazil o formalnih kvalifikacijah v babištvu in o 
ukrepih za lažje učinkovito uveljavljanje pravice do ustanavljanja 
in svobode do opravljanja storitev (v celoti usklajeno); 

80/155/EEC Direktiva Sveta o usklajevanju določb, s katerimi 
zakonodaja, predpisi in upravne uredbe urejajo registracijo in 
opravljanje dejavnosti babic (v celoti usklajeno); 

77/452/EEC Direktiva Sveta o vzajemnem priznavanju diplom, 
spričeval in drugih dokazil o strokovni usposobljenosti medicinskih 
sester, odgovornih za splošno nego, vključno z ukrepi, ki 
omogočajo dejansko uveljavljanje pravice do ustanavljanja in 
prostega opravljanja storitev (v celoti usklajeno); 

77/453/EEC Direktiva Sveta, ki se nanaša na usklajevanje 
zakonskih določb, predpisov ali upravnih ukrepov glede na 
dejavnost medicinskih sester, odgovornih za splošno nego (v 
celoti usklajeno); 

89/595/EEC Direktiva Sveta, ki spreminja in dopolnjuje direktivo 
77/452/EEC in direktivo 77/453/EEC (v celoti usklajeno); 

85/432/EEC Direktiva Sveta, ki se nanaša na usklajevanje 
zakonskih določil, uredb ali upravnih ukrepov glede nekaterih 
dejavnosti na področju farmacije (v celoti usklajeno); 

85/433/EEC Direktiva Sveta, ki se nanaša na medsebojno 
priznavanje diplom, spričeval in drugih dokazil o strokovni 
usposobljenosti na področju farmacije, ter vključuje ukrepe za 
dejansko možnost uveljavljanja pravice do ustanovitve na 
področju določenih farmacevtskih dejavnosti (v celoti usklajeno). 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

2002 

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

Da. 

S) Ali le predlog akta preveden In v kateri lezlk? 

Ne. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECP. UnlveTO,..) 

/ 
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8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Predlog zakona bo prevzel vse spremembe v naslednjih zakonih, 
ki so bili načrtovani v DP: 
Zakon spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni 
dejavnosti (EVA 2001-2711-0056) rok za uskladitev - 2002/11 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravniški službi 
(2001-2711-0057) 
- rok za uskladitev -2002/11 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lekarniški 
dejavnosti (2001-2711-0061) 
rok za uskladitev 2001/IV 

Ime In priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 
Darja Hrast, univ. dipl. prav. 
DRŽAVNA PODSEKRETARKA 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa: 

prof. dr. Dušan Keber 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 OMEJEVANJU UPORABE 

TOBAČNIH IZDELKOV (ZOUTI-A) 

- skrajšani postopek - EPA 555 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-2711-0024 
Številka: 572-06/2002-1 
Ljubljana, 30.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 76. redni seji dne 30.5.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O OMEJEVANJU UPORABE TOBAČNIH IZDELKOV 
- EU, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov 
obravnava po skrajšanem postopku, ker gre za manj zahtevno, 
a pomembno spremembo, ki bo pomenila uskladitev zakona z 
določili Direktive 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov 
držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov. 
Po drugi strani pa je sprememba zakona potrebna zaradi 
zagotavljanja varovanja zdravja, saj se bo z njo znižala in 
omejila najvišja dovoljena vsebnost škodljivih sestavin v 

tobačnih izdelkih. Na novo bo urejeno tudi vprašanje obveznih 
zdravstveno vzgojnih opozoril na tobačnih izdelkih, katerih 
namen je ozaveščati prebivalstvo pred škodljivimi vplivi 
tobačnih izdelkov na zdravje. Navedeno bo mogoče doseči po 
predlaganem skrajšanem postopku za sprejem sprememb in 
dopolnitev zakona, s katerimi ne bo poseženo v druga področja 
zakonske ureditve omejevanja uporabe tobačnih izdelkov. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- prof. dr. Dušan Keber, dr. med., minister za zdravje, 
- Jožica Maučec Zakotnik, dr. med., državna sekretarka v 

Ministrstvu za zdravje, 
- Mojca Gruntar Činč, državna podsekretarka v Ministrstvu 

za zdravje, 
- Mojca Mahkota, svetovalka Vlade Republike Slovenije v 

Ministrstvu za zdravje, 
- Maja Rupnik Potokar, svetovalka I v Ministrstvu za zdravje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za izdajo zakona 

V Republiki Sloveniji je od leta 1996 v veljavi Zakon o omejevanju 
uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS 57/96). Zakon določa 
ukrepe za omejevanje uporabe tobačnih izdelkov in ukrepe za 
preprečevanje njihovih škodljivih vplivov na zdravje. Urejeno je 
vprašanje dovoljene vsebnosti škodljivih sestavin oziroma katrana 
v cigaretah in določene so posamezne omejitve pri prodaji 
tobačnih izdelkov, kajenju v javnih in določenih drugih prostorih, 
določena so pravila obveščanja o novih tobačnih izdelkih, določeno 
je označevanje tobačnih izdelkov z zdravstvenimi sporočili na 
tobačnih izdelkih in prepovedano je vsakršno reklamiranje in 
sponzoriranje tobačnih izdelkov. 

Poglavitni razlog za sprejem tega zakona je uskladitev določil 
zakona z določili Direktive 2001/37/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih 
predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih 
izdelkov. Cilj te direktive je, kot izhaja iz njenega 1. člena, zaradi 
zagotavljanja visoke ravni varovanja zdravja, približati zakone in 
druge zakonske predpise držav članic Evropske skupnosti o 
najvišjih dovoljenih vsebnostih katrana, nikotina in ogljikovega 
monoksida v cigaretah in o opozorilih glede zdravja in drugih 
informacijah, ki so navedene na posameznih zavitkih tobačnih 
izdelkov, skupaj z določenimi ukrepi glede sestavin in opisov 
tobačnih izdelkov. 

2. Cilj in poglavitne rešitve zakona 

Uskladitev z direktivo pomeni širšo definicijo tobačnega izdelka, 
saj se po njej štejejo za tobačne izdelke vsi izdelki, ki so namenjeni 
kajenju, njuhanju, sesanju ali žvečenju, ne glede na to, če so 
izdelani iz tobaka, ki je gensko spremenjen. 

Glede na to, da je v veljavnem zakonu v zvezi z definicijami 
tobačnih izdelkov oziroma njihovih sestavin določena le definicija 
za katran, so v skladu z direktivo dodane še definicije za nikotin, 
tobak za oralno uporabo ter definicija za sestavino. 

S predlagano spremembo zakona je določena zmanjšana 
vsebnost katrana na cigareto, in sicer iz sedanjih 12 mg na 10 
mg, določena je najvišja dovoljena vsebnost nikotina (1 mg) in 
ogljikovega monoksida (10 mg). 

S predlagano ureditvijo so novi ISO standardi po direktivi naslednji: 
ISO 4387 za katran, ISO 10315 za nikotin, ISO 8454 za ogljikov 
monoksid in ISO 82243. Točnost natisnjenih podatkov o vsebnosti 
katrana in nikotina se bo ugotavljala po metodi ISO 8243. 

Po predlagani ureditvi bo potrebno na škatlah oziroma drugih 
embalažah poleg katrana in nikotina označiti tudi vsebnost 
ogljikovega monoksida. Predpisana je tudi nova velikost in tip 
pisave Helvetica. Označba bo po predlagani ureditvi takšna, da 
bo v kar največji možni meri ustrezala obsegu 10 % površine 
bočne strani škatle oziroma druge embalaže. 

Po predlogu zakona sta še vedno obvezni na tobačnih izdelkih, 
razen na izdelkih za žvečenje in njuhanje, dve opozorili, in sicer 
prvo se bo glasilo ali "Kajenje ubija" ali pa "Kajenje resno škoduje 
vam in ljudem okoli vas". Eno od navedenih opozoril bo moralo biti 

natisnjeno na prednji strani škatle oziroma druge embalaže in bo 
moralo obsegati 30% površine strani z opozorilom. Opozorili se 
bosta morali redno menjavati. Poleg tega bo obvezno tudi drugo, 
eno od 14 opozoril, ki bo natisnjeno na zadnji strani škatle, obsegati 
bo moralo 40% površine strani s tem opozorilom. Tako kot prvo 
se bo tudi drugo opozorilo moralo redno menjavati. S predlaganimi 
spremembami določila 9. člena zakona so še natančneje določene 
velikost, vsebina in oblika opozorila na tobačnih izdelkih. 

S spremembo zakona bo prepovedano označevanje tobačnih 
izdelkov na način, na podlagi katerega bi se lahko sklepalo, da je 
določen tobačni izdelek z označbo "lahka", "nizka vsebnost" in 
podobne označbe, manj škodljiv od drugega. 

Na novo je določena prepoved prodaje tobaka za oralno uporabo, 
za katerega se po definiciji šteje tobak za sesanje. 

Spremenjena oziroma omiljena je tudi določba, ki se nanaša na 
prepoved prodaje iz avtomatskih naprav, in sicer tako, da bo 
prodaja iz teh naprav dovoljena le v primeru, ko bo zagotovljeno 
izvajanje določila o prepovedi prodaje osebam, mlajšim od 15 let. 

S predlogom zakona je določeno tudi, da meritve vsebnosti 
katrana, nikotina in ogljikovega monoksida opravlja laboratorij, ki 
ga imenuje minister za zdravje izmed laboratorijev, pri katerih je 
ugotovljena usposobljenost za izvajanje teh meritev. 

Pomembna novost je naloga Inštituta za varovanje zdravja 
Republike Slovenije, da seznanja javnost o rezultatih opravljenih 
meritev za cigarete, ki so na trgu v Republiki Sloveniji, prav tako 
pa tudi o sestavinah posameznih tobačnih izdelkov in njihovih 
toksikoloških podatkih. 

O navedenem pa bo moral seznanjati tudi Evropsko komisijo po 
pristopu Republike Slovenije k Evropski uniji. 

Spremenjene oziroma nove so tudi določbe, ki se nanašajo na 
višino zagroženih kazni za storjene kršitve zakona in sicer tako, 
da so predlagane višine denarnih kazni usklajene z že 
uveljavljenimi kaznimi za kršitve drugih predpisov s področja 
označevanja in reklamiranja določenih izdelkov, ki so povezani z 
varovanjem zdravja potrošnikov. 

3. Finančne posledice zakona 

Finančne posledice izvajanja določil zakona ne bodo pomenile 
bistvene dodatne obremenitve za proračun Republike Slovenije. 

V zvezi z nalogami javnega zavoda, Inštituta za varovanje zdravja 
Republike Slovenije, ki so določene v predlogu zakona, bo 
Ministrstvo za zdravje v okviru rednega financiranja dejavnosti 
javnega zavoda zagotovilo sredstva tudi za te naloge. 

V zvezi z novimi laboratorijskimi meritvami vsebnosti nikotina, 
katrana in ogljikovega monoksida bo stroške meritev nosil 
proizvajalec oziroma uvoznik cigaret. 

Stroški za meritve, ki bodo opravljene v okviru inšpekcijskega 
nadzora, tudi ne bodo povzročili bistvenih dodatnih obremenitev 
za proračun Republike Slovenije. 

Za ugotovljene nepravilnosti in kršitve določil zakona so zagrožene 
denarni kazni. 
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II. BESEDILO ČLENOV 5. člen 

1. člen 

V Zakonu o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list 
RS, št. 57/96) se 2. člen spremeni tako, da se glasi: 
"Posamezni pojmi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji 
pomen: 
1. Tobačni izdelki so izdelki, ki vsebujejo tobak, ki je lahko tudi 

gensko spremenjen, in so namenjeni za kajenje, njuhanje, 
sesanje ali žvečenje. 

2. Katran je suh, nerazredčen, breznikotinski kondenzat dima, 
ki nastaja pri kajenju. 

3. Nikotin pomeni nikotinske alkaloide. 
4. Tobak za oralno uporabo so vsi tobačni izdelki za oralno 

uporabo, razen za kajenje in žvečenje, ki so delno ali v celoti 
izdelani iz tobaka v prahu ali drobcih ali kakršnikoli drugi 
kombinaciji prahu in drobcev, ki so lahko pakirani v vrečkah 
ali v kakršnikoli drugi obliki, podobni živilskemu izdelku. 

5. Sestavina je vsaka snov ali sestavni del, ki se uporablja pri 
izdelavi ali pripravi tobačnega izdelka, razen tobačnih listov 
in drugih naravnih ali nepredelanih delov rastline tobaka, in je 
v končnem izdelku še vedno prisotna, četudi v spremenjeni 
obliki, vključno s papirjem, filtrom, tiskarskimi črnili in lepili." 

2. člen 

V 6. členu se prvi odstavek črta. 

Za tretjim odstavkom, ki postane drugi odstavek, se doda nov, 
tretji odstavek, ki se glasi: 
"Od 1. januarja 2004 je prepovedana izdelava in prodaja cigaret 
za Republiko Slovenijo in države članice Evropske unije, od 1. 
januarja 2005 pa tudi za izvoz v druge države, ki vsebujejo več 
kot: 

10 mg katrana na cigareto; 
1 mg nikotina na cigareto; 
10 mg ogljikovega monoksida na cigareto." 

3. člen 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Vsebnost katrana, nikotina in ogljikovega monoksida v cigaretah 
se ugotavlja po metodi, ki ustreza naslednjim standardom: 
- ISO 4387 za katran; 
- ISO 10315 za nikotin; 
- ISO 8454 za ogljikov monoksid. 

Točnost natisnjenega podatka o vsebnosti katrana in nikotina na 
škatli oziroma drugi embalaži se ugotavlja po metodi ISO 8243." 

4. člen 

8. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Prepovedana je izdelava in prodaja cigaret, ki na škatli oziroma 
drugi embalaži nimajo natisnjenega podatka o tem, koliko 
miligramov katrana, nikotina in ogljikovega monoksida vsebuje 
posamezna cigareta. 

Podatek iz prejšnjega odstavka mora obsegati najmanj 10% 
površine bočne strani škatle oziroma druge embalaže." 

9. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, razen 
tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, ki nimajo na škatli 
oziroma drugi embalaži natisnjenega enega od naslednjih opozoril: 
1. "Kajenje ubija." 
2. "Kajenje resno škoduje vam in ljudem okoli vas." 

Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti natisnjeno na prednji 
strani škatle oziroma druge embalaže in druge zunanje embalaže, 
razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo 
izdelka na drobno. Opozorilo mora obsegati najmanj 30% površine 
zunanjega dela prednje strani škatle oziroma druge embalaže in 
druge zunanje embalaže, na kateri je to opozorilo natisnjeno. 

Opozorili iz prvega odstavka tega člena se morata redno 
menjavati, in sicer tako, da se vsako opozorilo pojavi na enaki 
količini izdelanih oziroma prodajanih tobačnih izdelkov v tekočem 
letu. 

Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, razen 
tobačnih izdelkov za žvečenje in za njuhanje, ki poleg opozorila iz 
prvega odstavka tega člena nimajo natisnjenega še enega od 
naslednjih opozoril: 
1. "Kadilci umirajo mlajši." 
2. "Kajenje maši žile in povzroča srčni infarkt in možgansko 

kap." 
3. "Kajenje povzroča smrt zaradi pljučnega raka." 
4. "Kajenje med nosečnostjo škoduje vašemu otroku." 
5. "Varujte otroke pred vdihavanjem vašega cigaretnega dima." 
6. "Vaš zdravnik ali farmacevt vam lahko pomaga opustiti kajenje." 
7. "Kajenje povzroča hudo zasvojenost, zato ne začnite kaditi." 
8. "Opustitev kajenja zmanjša tveganje za smrt zaradi bolezni 

srca in pljuč." 
9. "Kajenje lahko povzroči počasno in boleče umiranje." 
10. "Poiščite pomoč pri opuščanju kajenja: posvetujte se z 

zdravnikom." 
11. "Kajenje lahko zmanjša pretok krvi in povzroči impotenco." 
12. "Kajenje povzroča staranje kože." 
13. "Kajenje lahko škoduje spermi in zmanjša plodnost." 
14. "Cigaretni dim vsebuje benzen, nitrosamine, formaldehid in 

vodikov cianid." 

Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti natisnjeno na zadnji 
strani škatle oziroma druge embalaže in druge zunanje embalaže, 
razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo 
izdelka na drobno. Opozorilo mora obsegati najmanj 40% površine 
zunanjega dela zadnje strani škatle oziroma druge embalaže in 
druge zunanje embalaže, na kateri je to opozorilo natisnjeno. 

Opozorila iz četrtega odstavka tega člena se morajo redno 
menjavati, in sicer tako, da se vsako opozorilo pojavi na enaki 
količini izdelanih oziroma prodajanih tobačnih izdelkov v tekočem 
letu." 

6. člen 

Za 9. členom se dodajo novi 9a., 9b. in 9c. členi, ki se glasijo: 
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"9a. člen 

Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov za žvečenje in za 
njuhanje, ki nimajo na najbolj vidni površini posamezne embalaže 
in zunanje embalaže, razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se 
uporabljajo za prodajo izdelkov na drobno, navedenega 
naslednjega opozorila: 
"Ta tobačni izdelek lahko škoduje vašemu zdravju in povzroča 
zasvojenost." 

Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora obsegati najmanj 30% 
zunanjega dela ustrezne površine embalaže in zunanje embalaže, 
na kateri je opozorilo natisnjeno. 

9b. člen 

Škatla oziroma druga embalaža tobačnih izdelkov, razen cigaret, 
katere najbolj vidna površina presega 75 cm2, mora vsebovati 
opozorili iz prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona 
najmanj v obsegu 22,5 cm2 na prednji in zadnji strani škatle 
oziroma druge embalaže in zunanje embalaže, razen na dodatnih 
prozornih ovojih, ki se uporabljajo za prodajo izdelkov na drobno. 

9c. člen 

Podatek iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter opozorila iz 
prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona in prvega 
odstavka 9a. člena tega zakona morajo biti: 
- natisnjeni v črnem odebeljenem tisku na beli podlagi, v pisavi 

Helvetica in v velikosti črk, ki zavzema največji možni del 
površine, predvidene za opozorilo in podatek; 

- natisnjene na ustrezni strani škatle oziroma druge embalaže; 
- natisnjeni v malih črkah, razen prve črke in kjer tako zahtevajo 

slovnična pravila; 
natisnjeni v središču površine in vzporedno z zgornjim robom 
škatle oziroma druge embalaže; 
obrobljeni s črnim okvirjem, širokim najmanj 3 mm in največ 4 
mm, ki ne sme posegati v besedilo opozorila oziroma podatka, 
razen opozorila iz prvega odstavka 9a. člena tega zakona; 

- natisnjeni v slovenskem jeziku; 
- natisnjeni tako, da jih ni mogoče odstraniti ali uničiti, in ne 

smejo biti zakriti, potemnjeni ali prekinjeni z drugim napisom 
ali simbolom ali z odpiranjem škatle oziroma druge embalaže. 

Podatek iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter opozorila iz 
prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona in prvega 
odstavka 9a. člena tega zakona ne smejo biti na davčni nalepki 
posamezne škatle oziroma druge embalaže tobačnega izdelka. 

Podatek iz prvega odstavka 8. člena tega zakona ter opozorila iz 
prvega in četrtega odstavka 9. člena tega zakona in prvega 
odstavka 9a. člena tega zakona so lahko, razen na škatlah 
oziroma drugi embalaži in zunanji embalaži cigaret, pritrjeni z 
nalepko, pod pogojem, da se ta nalepka ne more odstraniti. 

Na škatli oziroma drugi embalaži tobačnega izdelka mora biti 
označena serijska številka ali ekvivalent, ki omogoča določitev 
kraja in datuma izdelave tobačnega izdelka. 

Na škatlah oziroma drugi embalaži tobačnih izdelkov je 
prepovedana uporaba besedila, imena, blagovne znamke in 
simbola ali drugega znaka, ki napeljujejo na to, da je določen 
tobačni izdelek manj škodljiv, z Izrazi, kot so na primer: lahki, mild, 
nizka vsebnost nikotina in katrana, super lahki, ultra lahki in 
podobno." 

7. člen 

V prvem odstavku 13. člena se doda nova, sedma alinea, ki se 
glasi: 
" - obvestila ne smejo uporabljati besedil, imen blagovne znamke, 

simbolov ali drugih znakov, ki napeljujejo na to, da je tobačni 
izdelek manj škodljiv z izrazi, kot so na primer: lahki, mild, 
nizka vsebnost nikotina in katrana, super lahki, ultra lahki in 
podobno." 

Drugi in tretji odstavek 13. člena se spremenita tako, da se glasita: 
"Vsa pisana ali natiskana obvestila v akcijah obveščanja 
potrošnikov morajo vsebovati podatek iz prvega odstavka 8. člena 
tega zakona in eno od opozoril iz prvega odstavka 9. člena tega 
zakona v obsegu najmanj 25 % površine. 

Obvestila, ki se pojavljajo na filmskem platnu, morajo ob koncu 
za najmanj 10 sekund pokazati eno od opozoril iz prvega odstavka 
9. člena tega zakona." 

8. člen 

V 14. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov iz avtomatskih naprav, 
razen v primeru, ko je zagotovljeno izvajanje prepovedi iz 
prejšnjega odstavka." 

Doda se nov, tretji odstavek, ki se glasi: 
"Način prodaje tobačnih izdelkov iz avtomatskih naprav 
podrobneje določi minister, pristojen za zdravje, v soglasju z 
ministrom, pristojnim za gospodarstvo, in ministrom, pristojnim 
za finance." 

Tretji odstavek postane četrti odstavek. 

Doda se nov, peti odstavek, ki se glasi: 
"Prepovedana je prodaja tobaka za oralno uporabo." 

9. člen 

Za 18. členom se doda novo poglavje lila. in novi členi 18a., 18b. 
in 18c., ki se glasijo: 

"lila. INFORMIRANJE O TOBAČNIH IZDELKIH 

18a. člen 

Za vse cigarete, ki so na trgu v Republiki Sloveniji, mora 
proizvajalec oziroma uvoznik cigaret najmanj enkrat letno opraviti 
meritve vsebnosti snovi iz 7. člena tega zakona. 

Meritve iz prejšnjega odstavka opravlja laboratorij, ki ga imenuje 
minister, pristojen za zdravje, izmed laboratorijev, pri katerih je 
ugotovljena usposobljenost za izvajanje meritev. 

Pogoje glede kadrovske, strokovne in tehnične usposobljenosti, 
ki jih mora izpolnjevati laboratorij iz prejšnjega odstavka, določi 
minister, pristojen za zdravje. 

Stroške meritev iz prvega, odstavka tega člena nosi proizvajalec 
oziroma uvoznik cigaret. 

Laboratorij iz drugega odstavka tega člena opravlja tudi meritve 
na zahtevo zdravstvenega inšpektorata. 
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O rezultatih opravljenih meritev laboratorij iz drugega odstavka 
tega člena obvesti: 

proizvajalca oziroma uvoznika cigaret v primeru meritev na 
podlagi prvega odstavka tega člena; 
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije. 

18b. člen 

Posamezni proizvajalci in uvozniki tobačnih izdelkov so dolžni 
enkrat letno javnemu zavodu Inštitutu za varovanje zdravja 
Republike Slovenije posredovati naslednjo dokumentacijo: 

seznam sestavin in njihovo količino, ki je uporabljena v 
proizvodnji tobačnih izdelkov, in sicer po znamkah in vrstah, 
ki mora biti sestavljen glede na težo posameznih sestavin v 
tobačnem izdelku, začenši z najtežjo; 
izjavo o razlogih za vključitev sestavin z navedbo o njihovem 
delovanju in vrsti; 

- toksikološke podatke, ki jih imajo proizvajalci in uvozniki v 
zvezi s sestavinami v zgoreli oziroma nezgoreli obliki, kakor 
je primerno, ki se zlasti nanašajo na njihove vplive na zdravje, 
upoštevajoč med drugim kakršnekoli učinke odvisnosti. 

18c. člen 

Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije mora redno 
letno obveščati ministrstvo, pristojno za zdravje, javnost ter z 
dnem pristopa k Evropski uniji tudi Evropsko komisijo o: 

rezultatih opravljenih meritev za vse cigarete, ki so v proizvodnji 
in prodaji v Republiki Sloveniji; 
ugotovljenih kršitvah v zvezi s tretjim odstavkom 6. člena 
tega zakona; • 

- sestavinah posameznih tobačnih izdelkov ter njihovih 
toksikoloških podatkih iz prejšnjega člena, pri čemer mora 
upoštevati varovanje podatkov v zvezi s specifično formulo, 
ki je del poslovne skrivnosti; 
druge naloge. 

Roke in način obveščanja iz prejšnjega odstavka določi minister, 
pristojen za zdravje. 

Za podatke v zvezi s specifično formulo iz tretje alinee prvega 
odstavka tega člena se ne štejejo podatki o vsebnosti katrana, 
nikotina in ogljikovega monoksida." 

10. člen 

V 19. členu se za besedo "5." dodata besedi "18b. in 18c.K. 

11. člen 

Prvi odstavek 20. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Nadzor nad izvajanjem zakona opravlja ministrstvo, pristojno za 
zdravje, nadzor nad izvajanjem 6., 15. in 16. člena tega zakona 
opravlja zdravstvena inšpekcija, nadzor nad izvajanjem 8., 9., 
9.a, 9.b, 9.c, 10., 11. in 14. člena tržna inšpekcija, nadzor nad 
izvajanjem 17. in 18. člena pa inšpekcija dela. 

V tretjem odstavku se za besedo "nasprotju" beseda "z" nadomesti 
z besedo "s" in doda številka "6.,", za besedo "izdelkov" pa doda 
še besedilo "ter njihovo odstranitev iz proizvodnje oziroma 
prodaje". 

V četrtem odstavku se za številko "12." doda besedilo "ter 13.". 

V šestem odstavku se za številko "12." doda besedilo "ter 13.". 

12. člen 

21. člen se spremeni tako, da se glasi: 
"Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek pravna oseba: 
1. če izdeluje ali prodaja cigarete, ki vsebujejo več kot 12 mg 

katrana na cigareto (drugi odstavek 6. člena); 
2. če od 1. januarja 2004 izdeluje ali prodaja cigarete za Republiko 

Slovenijo in države članice Evropske unije, od 1. januarja 
2005 pa tudi za izvoz v druge države, ki vsebujejo več kot 10 
mg katrana na cigareto, 1 mg nikotina na cigareto in 10 mg 
ogljikovega monoksida na cigareto (tretji odstavek 6. člena); 

3. če izdeluje ali prodaja cigarete, ki na škatli oziroma drugi 
embalaži nimajo na vidnem mestu natisnjenega podatka o 
tem, koliko miligramov katrana, nikotina in ogljikovega 
monoksida vsebuje posamezna cigareta (8. člen), na način, 
kot ga določa prvi odstavek 9c. člena tega zakona, oziroma 
imajo natisnjen napačen podatek; 

4. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki nimajo na prednji 
strani škatle oziroma druge embalaže in na zunanji embalaži 
natisnjenega enega od opozoril iz prvega odstavka 9. člena 
tega zakona, na način, kot ga določata drugi in tretji odstavek 
9. člena tega zakona ter prvi odstavek 9c. člena tega zakona; 

5. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki nimajo natisnjenega 
enega od opozoril iz četrtega odstavka 9. člena tega zakona, 
na način, kot to določata peti in šesti odstavek 9. člena tega 
zakona ter prvi odstavek 9c. člena tega zakona; 

6. če prodaja tobačne izdelke za žvečenje in za njuhanje, ki 
nimajo na najbolj vidnem mestu posameznega zavitka in na 
zunanji embalaži, razen na dodatnih prozornih ovojih, ki se 
uporabljajo za prodajo na drobno, natisnjenega opozorila iz 
prvega odstavka 9a. člena tega zakona, na način iz drugega 
odstavka 9a. člena tega zakona in prvega odstavka 9c. člena 
tega zakona; 

7. če prodaja tobačne izdelke, razen cigaret, v škatli oziroma 
drugi embalaži, ki presega 75 cm2, in nima na prednji in zadnji 
strani embalaže oziroma škatle v obsegu najmanj 22,5 cm2 
natisnjenega opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena 
tega zakona na način, kot ga določa prvi odstavek 9c. člena 
tega zakona; 

8. če prodaja tobačne izdelke, ki imajo na davčni nalepki 
posamezne škatle oziroma druge embalaže tobačnega 
izdelka natisnjen podatek iz prvega odstavka 8. člena tega 
zakona in opozorila iz prvega in četrtega odstavka 9. člena 
tega zakona oziroma prvega odstavka 9a. člena tega zakona; 

9. če prodaja tobačne izdelke v nasprotju s tretjim odstavkom 
9c. člena tega zakona; 

10. če prodaja tobačne izdelke brez označbe serijske številke ali 
ekvivalenta v nasprotju s četrtim odstavkom 9c. člena tega 
zakona; 

11. če prodaja tobačne izdelke, ki imajo na škatlah oziroma drugi 
embalaži uporabljena besedila, imena, blagovne znamke, 
simbole oziroma druge znake, ki napeljujejo na to, da je 
določen tobačni izdelek manj škodljiv, tako kot to določa zadnji 
odstavek 9c. člena tega zakona; 

12. če reklamira tobak in tobačne izdelke v nasprotju s prvim 
odstavkom 10. člena tega zakona; 

13. če izvaja akcijo obveščanja potrošnikov v nasprotju s 13. 
členom tega zakona; 

14. če prodaja tobačne izdelke osebam, mlajšim od 15 let (prvi 
odstavek 14. člena); ■ 

15. če prodaja tobačne izdelke iz avtomatskih naprav v nasprotju 
z drugim odstavkom 14. člena tega zakona; 

16. če prodaja cigarete in druge izdelke izven originalne embalaže 
proizvajalca (četrti odstavek 14. člena); 

17. če prodaja tobak za oralno uporabo (peti odstavek 14. člena); 
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18. če v javnih prostorih ne objavi prepovedi kajenja ter označbe 
prostorov za kadilce na vidnem mestu (četrti odstavek 15. 
člena); 

19. če ne določi prostora za kadilce v gostinskih objektih, kjer se 
gostom streže hrana (gostišča in restavracije), oziroma ga 
ne označi v skladu z določbo prvega odstavka 16. člena tega 
zakona; 

20. če ne določi prostorov, v katerih je dovoljeno kajenje (prvi 
odstavek 17. člena); 

21. če se ne ravna po določbi 18a. člena in določbi 18b. člena 
tega zakona; 

22. če se ne ravna po odločbi iz 20. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 250.000 tolarjev se 
kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

Z denarno kaznijo od 200.000 do 3.000.000 tolarjev se kaznuje 
posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

Za prekršek iz 1„ 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8„ 13. in 14. točke prvega 
odstavka tega člena se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni 
ukrep obveznega odvzema tobačnih izdelkov, ki so predmet 
prekrška, za prekršek iz 12. točke prvega odstavka tega člena 
pa tudi odvzem avtomatskih naprav." 

13. člen 

Določilo iz petega odstavka 9c. člena Zakona o omejevanju 
uporabe tobačnih izdelkov se začne uporabljati 30. septembra 
2003. 

Cigarete, ki niso označene v skladu z določbami zakona, se 
lahko prodajajo najkasneje do 30. septembra 2003. Vsi drugi 
tobačni izdelki, ki niso označeni v skladu z določbami tega zakona, 
se lahko prodajajo najkasneje do 30. septembra 2004. 

14. člen 

Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz tretjega odstavka 
14. člena zakona v soglasju z ministrom, pristojnim za 
gospodarstvo, in ministrom, pristojnim za finance, najkasneje z 
dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

Minister, pristojen za zdravje, izda predpis iz tretjega odstavka 
18a. člena zakona, imenuje laboratorij iz drugega odstavka 18a. 
člena zakona in določi roke in način obveščanja iz drugega 
odstavka 18c. člena zakona v treh mesecih od uveljavitve tega 
zakona. 

15. člen 

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

« 
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III. OBRAZLOŽITEV 

V 1. členu predloga zakona je spremenjen 2. člen zakona tako, da 
so opredeljeni posamezni pojmi oziroma definicije iz zakonskega 
besedila. Tako se za tobačne izdelke štejejo vsi izdelki, ki vsebujejo 
tobak, tudi če je ta gensko spremenjen, in so namenjeni za kajenje, 
njuhanje, sesanje in žvečenje. Zaradi v 9. členu predloga zakona 
določene prepovedi prodaje tobačnih izdelkov za oralno uporabo, 
ki spreminja 14. člen zakona, je pomembna definicija tega pojma, 
ki določa, da tobačni izdelki za oralno uporabo niso izdelki za 
kajenje in žvečenje in da se za te izdelke štejejo tobačni izdelki za 
oralno uporabo, ki so izdelani delno ali v celoti iz tobaka v prahu 
ali drobcih ali kakršnikoli drugi kombinaciji prahu in drobcev, ki so 
lahko pakirani v vrečkah ali v kakršnikoli drugi obliki, ki je podobna 
živilskemu izdelku. V tem členu so definirani še pojmi katran, 
nikotin in sestavina. 

V 2. členu, ki spreminja 6. člen zakona, se črta definicija katrana, 
ki jo opredeljuje prejšnji člen. Določene so omejitve glede vsebnosti 
katrana na cigareto, ki že veljajo, in vsebnosti katrana, nikotina in 
ogljikovega monoksida, ki bodo veljale od 1.1.2004 oziroma 
1.1.2005. leta. 

V 3. členu, ki spreminja 7. člen, so določene metode vzorčenja 
vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida, ki ustrezajo 
določenim standardom. 

V 4. členu, ki spreminja 8. člen zakona, je določena obvezna 
označba podatkov o vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega 
monoksida na škatlah cigaret oziroma druge cigaretne embalaže. 
Določena je tudi površina, na kateri so navedeni ti podatki, in 
sicer mora ta zavzemati 10% bočne površine škatle oziroma 
druge površine. 

5. člen spreminja 9. člen zakona in določa opozorila, ki morajo biti 
natisnjena na tobačnih izdelkih, njihovo površino in obseg ter 
obvezno menjavanje alternativno določenih opozoril, s tem, da 
se določilo tega člena ne nanaša na tobačne izdelke za njuhanje 
in žvečenje. 

Za tobačne izdelke za njuhanje in žvečenje je v 6. členu oziroma 
novem 9a. členu določeno drugačno opozorilo, hkrati pa je 
določena tudi površina opozorila. 

Škatle oziroma druge embalaže tobačnih izdelkov, razen cigaret, 
katerih površina presega 75cm2, morajo vsebovati opozorila iz 
6. člena tega zakona oziroma spremenjenega 9. člena zakona v 
obsegu 22,5 cm2. 

V 6. členu predloga zakona oziroma novem 9c. členu zakona so 
natančno določeni oblika, velikost, površina in drugi elementi natisa 
podatkov oziroma opozoril, s tem, da je podatke iz 4. oziroma 
spremenjenega 8. člena potrebno natisniti le na škatlah oziroma 
drugi embalaži cigaret, opozorila pa skladno z novima 9. in 9a. 
členoma. 

V 7. členu predloga zakona je zaradi uskladitve z novimi opozorili 
spremenjen tudi 13. člen zakona v prvem odstavku, z dodano 
novo alineo, ki povzema prepoved uporabe simbolov oziroma 
znakov v zvezi z manjšo škodljivostjo posameznih tobačnih 
izdelkov, ter spreminja drugi in tretji odstavek 13. člena, ki se v 

besedilu sklicuje na določila, ki se s predlogom tega zakona 
spreminjajo. 

Zaradi odpravljanja ovir pri prostem pretoku blaga je v 8. členu 
tega zakona omiljena določba 14. člena zakona, ki prepoveduje 
prodajo tobačnih izdelkov iz avtomatskih naprav tako, da bo ta 
dovoljena, ob pogoju, da bo zagotovljeno izvajanje določila zakona, 
ki prepoveduje prodajo tobačnih izdelkov mlajšim od 15 let. Ta 
člen tudi prepoveduje prodajo tobačnih izdelkov za oralno uporabo. 

Pomembna novost zakona je določitev laboratorija za meritve 
vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida, ki ga imenuje 
minister za zdravje izmed laboratorijev, pri katerih je ugotovljena 
usposobljenost za izvajanje teh meritev. Pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati tak laboratorij, bo določil minister s podzakonskim 
aktom. Stroške rednih letnih meritev bo nosil naročnik meritve, 
torej proizvajalec oziroma uvoznik cigaret. To določa nov 18a. 
člen, ki ga uvaja 9. člen predloga zakona. 9. člen predloga zakona 
uvaja tudi 18b. člen in 18c. člen, ki določata naloge javnega zavoda, 
Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije, v zvezi z 
zbiranjem podatkov o tobačnih izdelkih in o opravljenih meritvah 
za cigarete ter o obveščanju ministrstva, pristojnega za zdravje, 
javnosti in po pristopu k Evropski uniji tudi Evropske komisije, o 
rezultatih opravljenih meritev za cigarete, ki so na trgu v Republiki 
Sloveniji, prav tako pa tudi o sestavinah posameznih tobačnih 
izdelkov in njihovih toksikoloških podatkih. 

V 10. členu predloga zakona, ki spreminja 19. člen zakona, je 
določeno, da se za izvajanje ukrepov in nalog iz 5. člena zakona 
ter za naloge iz 18b. člena in 18c. člena zagotovi sredstva iz 
državnega proračuna. 

V11. členu tega zakona, ki spreminja 20. člen zakona, je opredeljen 
nadzor nad izvajanjem zakona, v 12. členu zakona, ki spreminja 
21. člen so predpisane višje kazni za prekrške, in sicer za pravno 
osebo od 500.000 tolarjev do 8.000.000 tolarjev, za odgovorno 
osebo pravne osebe od 100.000 tolarjev do 250.000 tolarjev ter 
za posameznika, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim 
opravljanjem dejavnosti, 200.000 do 3.000.000 tolarjev, poleg 
denarne kazni se za določene prekrške izreče tudi ukrep 
obveznega odvzema tobačnih izdelkov ter odvzem avtomatske 
naprave. V spremenjenem 21. členu so dodani prekrški, ki se 
nanašajo na kršitev spremenjenih in dopolnjenih določb zakona. 

V 13. členu predloga zakona je določeno prehodno obdobje za 
zadnji odstavek 9c. člena zakona, ki prepoveduje uporabo besedil, 
ki napeljujejo na to, da je določen tobačni izdelek manj škodljiv, in 
sicer do 30.9.2003. Cigarete, ki ne bodo ustrezale določbam tega 
zakona, se bodo lahko prodajale najkasneje do 30.9.2003, vsi 
drugi tobačni izdelki pa najkasneje do 30.9.2004. 

Po 14. členu predloga zakona bo minister, pristojen za zdravje, 
najkasneje z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji 
izdal predpis, s katerim bo določil način prodaje tobačnih izdelkov 
iz avtomatskih naprav, ki bo onemogočil prodajo tobačnih izdelkov 
mlajšim od 15 let. V roku treh mesecev od uveljavitve zakona pa 
bo pooblastil laboratorij iz drugega odstavka 18a. člena zakona in 
izdal predpisa iz 18a. in 18c. člena zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO: 

2. člen 

Tobačni izdelki po tem zakonu so cigarete, cigarilosi, cigare, tobak 
za zvijanje cigaret in za pipe, tobak za žvečenje in za njuhanje. 

6. člen 

Katran po tem zakonu je suh, nerazredčen, breznikotinski 
kondenzat dima, ki nastaja pri kajenju. 

Od 1.1.1997 je prepovedana izdelava in prodaja cigaret, ki 
vsebujejo več kot 15 mg katrana na cigareto. 

Od 1.7.1998 dalje je prepovedana izdelava in prodaja cigaret, ki 
vsebujejo več kot 12 mg katrana na cigareto. 

Minister za zdravstvo podrobneje določi pogoje, ki jih morajo 
glede zdravstvene ustreznosti izpolnjevati tobačni izdelki. 

7. člen 

Vsebnost katrana v cigaretah se ugotavlja po metodi, ki ustreza 
standardom ISO 4387 in 3400, metoda vzorčevanja po standardu 
ISO 8243. 

8. člen 

Prepovedana je izdelava in prodaja cigaret, ki na škatlici oziroma 
drugi embalaži nimajo na vidnem mestu natisnjenega podatka o 
tem, koliko miligramov katrana in nikotina vsebuje posamezna 
cigareta. 

Podatek iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti natisnjen v 
barvi, ki se razlikuje od podlage, v črkah, ki so velike najmanj 2 
mm, tisk pa mora biti širok najmanj 0,3 mm. Opozorila iz 9. člena 
morajo biti natisnjena v barvi, ki se razlikuje od podlage, v črkah, 
ki so velike najmanj 5 mm, tisk pa mora biti širok najmanj 0,4 mm. 

9. člen 

Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, ki na 
embalaži nimajo v slovenskem jeziku natisnjenega opozorila z 
naslednjo vsebino: "Minister za zdravstvo opozarja: Kajenje je 
zdravju škodljivo". 

Prepovedana je izdelava in prodaja tobačnih izdelkov, ki na 
embalaži poleg opozorila iz prejšnjega odstavka nimajo v 
slovenskem jeziku natisnjenega še enega od naslednjih opozoril: 
"Minister za zdravstvo opozarja: 
- kajenje ubija; 
- kajenje povzroča raka na pljučih; 
- kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka; 
- kajenje je najpogostejši vzrok srčnih smrti; 
- kajenje povzroča bolezni srca; 
- kajenje skrajšuje življenje". 

Opozorilo iz prvega odstavka tega člena mora biti natisnjeno na 
prednji ali na zadnji strani embalaže, opozorilo iz drugega odstavka 
tega člena pa je lahko natiskano tudi na bočni strani embalaže. 
Opozorili morata biti natiskani s tiskanimi črkami, ki se razločno 
barvno razlikujejo od podlage. Površina opozorila ne sme biti 

manjša od 8% površine stranice embalaže, kjer je opozorilo 
natisnjeno, pri čemer opozorilo ne sme biti natisnjeno na delu 
embalaže, ki se odpira ali na delu, ki se pri odpiranju uniči. 

13. člen 

Akcija obveščanja potrošnikov iz prejšnjega člena lahko traja 
nepretrgoma največ 15 dni, pri čemer se za začetek akcije šteje 
dan prve javne objave obvestila potrošnikom. Obvestila o akcijah 
obveščanja potrošnikov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: 

- obvestila ne smejo vsebovati elementov, ki bi se nanašali na 
mladino ali kakorkoli vzpodbujali k uporabi tobačnih izdelkov, 

- obvestila se ne smejo objavljati na televiziji in radiu ter v 
periodičnem tisku, 

- obvestila se ne smejo pojavljati na panojih, tablah, nalepnicah ali 
svetlobnih napisih, ki so od vrtcev in šol oddaljeni manj kot 300 
metrov in znotraj športnih površin, 

- obvestila ne smejo prikazovati mladih ljudi ali ljudi, ki so zaradi 
svojega dela ali dosežkov na področju športa, glasbe, umetnosti, 
gospodarstva ali politike vzor mladim, 

- obvestila ne smejo prikazovati vzročne zveze med uporabo 
tobačnih izdelkov in uspehom v življenju, 

- obvestila se ne smejo objavljati v mladinskih kinematografih, v 
drugih pa le po 20.00 uri, pri čemer lahko traja obvestilo največ 20 
sekund. 

Vsa pisana ali natiskana obvestila v akcijah obveščanja morajo 
vsebovati podatek iz 8. člena in opozorilo iz 9. člena tega zakona 
v obsegu najmanj 25% površine obvestila. 

Obvestila, ki se pojavljajo na filmskem platnu, morajo ob koncu 
za najmanj 10 sekund pokazati opozorilo iz 9. člena tega zakona. 

Obvestilo o škodljivosti tobaka mora biti natisnjeno na spodnjem 
delu sredine plakata, tako da bo zavzelo polovico leve in polovico 
desne četrtine plakata. Črke opozorila morajo biti berljive iz razdalje 
10 metrov. 

14. člen 

Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov osebam, mlajšim od 
15 let. 

Prepovedana je prodaja tobačnih izdelkov iz avtomatskih naprav. 

Prepovedana je prodaja posameznih cigaret oziroma drugih 
tobačnih izdelkov izven izvirne embalaže proizvajalca. 

19. člen 

Sredstva za uresničevanje nalog iz 5. člena tega zakona se 
zagotavljajo v državnem proračunu. 

20. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja ministrstvo, pristojno 
za zdravstvo, nadzor nad izvajanjem 8., 9., 10., 11. in 14. člena 
tega zakona opravlja tržna inšpekcija, nadzor nad izvajanjem 15. 
in 16. člena zdravstvena inšpekcija, nadzor nad izvajanjem 17. in 
18. člena pa inšpekcija dela. 

poročevalec, št. 57 20 11. junij 2002 



Nadzor nad izvajanjem 8. in 9. člena lega zakona pri uvozu tobačnih 
izdelkov opravlja Carinska uprava Republike Slovenije. 

Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se tobačni izdelki 
izdelujejo in prodajajo v nasprotju z 8. in 9. členom tega zakona, z 
odločbo prepove izdelavo in prodajo tobačnih izdelkov. 

Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da se reklamirajo tobačni 
izdelki v nasprotju z 10. in 12. členom tega zakona, z odločbo 
prepove reklamo. 

Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. 

Za izvršitev odločbe iz četrtega odstavka tega člena lahko pristojni 
inšpekcijski organ odredi takojšnjo odstranitev reklamnega 
materiala na stroške pravne osebe oziroma posameznika, ki 
stori prekršek v zvezi z 10. in 12. členom tega zakona. 

21. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi 
s samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če po 1.1.1997 izdeluje ali prodaja cigarete, ki vsebujejo več 
kot 15 mg katrana na cigareto (drugi odstavek 6. člena); 

2. če po 1.7.1998 izdeluje ali prodaja cigarete, ki vsebujejo več 
kot 12 mg katrana na cigareto (tretji odstavek 6. člena); 

3. če izdeluje ali prodaja cigarete, ki na škatlici oziroma drugi 
embalaži nimajo na vidnem mestu natisnjenega podatka o tem, 
koliko miligramov katrana in nikotina vsebuje posamezna cigareta 
(prvi odstavek 8. člena); 

4. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, na katerih podatek iz 8. 
člena tega zakona ni natisnjen v ban/i, ki se razlikuje od podlage 
ter v črkah, ki niso velike najmanj 2 mm, tisk pa ni širok najmanj 
0,3 mm; če opozorila iz 9. člena tega zakona niso natisnjena v 
barvi, ki se razlikuje od podlage ter v črkah, ki niso velike najmanj 
5 mm, tisk pa ni širok najmanj 0,4 mm (drugi odstavek 8. člena); 

5. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, na katerih opozorilo iz 
prvega odstavka 9. člena tega zakona ni natisnjeno na prednji ali 
na zadnji strani embalaže, opozorilo iz drugega odstavka 9. člena 
tega zakona pa na prednji, zadnji ali bočni strani embalaže; če 
opozorili nista natiskani s tiskanimi črkami, ki se razločno barvno 
razlikujejo od podlage; če je površina opozorila manjša od 8% 
stranice embalaže, kjer je opozorilo natisnjeno ali če je opozorilo 
natisnjeno na delu embalaže, ki se odpira ali na delu, ki se pri 
odpiranju uniči (tretji odstavek 9. člena); 

6. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki na embalaži nimajo v 
slovenskem jeziku natisnjenega opozorila "Minister za zdravstvo 
opozarja: Kajenje je zdravju škodljivo" (prvi odstavek 9. člena); 

7. če izdeluje ali prodaja tobačne izdelke, ki poleg opozorila iz 
prvega odstavka 9. člena tega zakona nimajo na embalaži v 
slovenskem jeziku natisnjenega še enega od naslednjih opozoril: 
"Ministrstvo za zdravstvo opozarja: 
- kajenje ubija; 
- kajenje povzroča raka na pljučih; 
- kajenje v nosečnosti škoduje razvoju otroka; 
- kajenje je najpogostejši vzrok srčnih smrti; 
- kajenje povzroča bolezni srca; 
- kajenje skrajšuje življenje"; 

(drugi odstavek 9. člena); 

8. če reklamira tobak in tobačne izdelke v nasprotju s prvim 
odstavkom 10. člena; 

9. če izvaja akcijo obveščanja potrošnikov nepretrgoma več kot 
15 dni (prvi odstavek 13. člena); 

10. če v akcijah obveščanja potrošnikov na pisanih in natiskanih 
oglasih oziroma obvestilih ne zagotovi natisa podatka iz 8. člena 
in opozorila iz 9. člena tega zakona y obsegu najmanj 25% površine 
oglasa oziroma obvestila (drugi odstavek 13. člena); 

11. če prodaja tobačne izdelke osebam, mlajšim od 15 let (prvi 
odstavek 14. člena); 

12. če prodaja tobačne izdelke iz avtomatskih naprav (drugi 
odstavek 14. člena); 

13. če prodaja cigarete in druge tobačne izdelke izven originalne 
embalaže proizvajalca (tretji odstavek 14. člena); 

14. če v javnih prostorih ne objavi prepovedi kajenja ter označbe 
prostorov za kadilce na vidnem mestu (četrti odstavek 15. člena); 

15. če ne določi prostora za kadilce v gostinskih objektih, kjer se 
gostom streže hrana (gostišča in restavracije) oziroma ga ne 
označi v skladu z določbo prvega odstavka 16. člena; 

16. če ne določi prostorov, v katerih je dovoljeno kajenje (prvi 
odstavek 17. člena); 

17. če se na ravna po odločbi iz 20. člena tega zakona. 

Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek 
iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

Za prekršek iz 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. in 13. točke prvega 
odstavka se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep 
obveznega odvzema tobačnih izdelkov, ki so predmet prekrška, 
za prekršek iz 12. toče prvega odstavka pa tudi odvzem 
avtomatskih naprav. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA 

SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o omejevanju 
uporabe tobačnih izdelkov 

EVA: 1998-2711-0024 

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

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

Prost pretok blaga - tobačni izdelki 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
Izpolnjene: 
V celoti. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

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

Direktiva 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. 
junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav 
članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov 

Stopnja usklajenosti: 5 -Predlagani akt je v celoti usklajen s 
predpisom ES. 

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

(Navedite določbe Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, 
Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije in druge primarne vire prava 
ES - upoštevajoč interpretacijo le-teh s strani Evropskega sodišča 

- ki ste jih pregledali in zadevajo predlagani akt, vključno s stopnjo 
usklajenosti predlaganega akta z omenjenim acquis EU). 
/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

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

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

Uporabljen je bil slovenski prevod, ki ga je opravila Služba vlade 
RS za evropske zadeve (oznaka: 32001L0037: Milena Gregorač, 
22.11.2001) 

6) Ali le predlog akta preveden In v kateri jezik? 
NE 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 
in priloženo nllhovo mnenje o usklajenosti 
/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Slovenija naj bi skladno s pogajalskimi izhodišči in državnim 
programom do konca leta 2001 sprejela Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov zaradi 
uskladitve z Direktivo 89/662/EGS, ki pa je bila z Direktivo 2001/ 
37/ES razveljavljena, zato se bo Slovenija s sprejemom tega 
zakona uskladila z novo direktivo, ki je za države članice postavila 
rok za uveljavite 30.9.2002. 

Darja Hrast, univ. dipl. prav. 
DRŽAVNA PODSEKRETARKA 

prof. dr. Dušan Keber, dr. med. 
MINISTER 
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Objava nove obrazložitve 

K PREDLOGU ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

KJOTSKEGA PROTOKOLA K OKVIRNI 

KONVENCIJI ZDRUŽENIH NARODOV 0 

SPREMEMBI PODNEBJA (MKPOKSP) 

- EPA 470 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 
Števlika: 
Ljubljana, 

2002-1811-0013 
903-16/2001-4 
06.06.2002 

Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu št. 903-16/2001-4 z 
dne 07.03.2002, s katerim je poslala v obravnavo predlog 
zakona o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji 

Združenih narodov o spremembi podnebja, novo obrazložitev 
k navedenemu predlogu zakona. 

Vlada prosi, da se gradivo upošteva pri nadaljnji obravnavi. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU ZAKONA O RATIFIKACIJI KJOTSKEGA 
PROTOKOLA 

1. Razlogi za ratifikacijo 

Kjotski protokol predstavlja prvi konkretni korak k doseganju cilja "ustalitve 
koncentracij toplogrednih plinov v ozračju na taki ravni, ki bo preprečila nevarno 
antropogeno poseganje v podnebni sistem", kot je zapisano v 2. členu Okvirne 
konvencije ZN o spremembi podnebja, sprejete v Rio de Janeiru leta 1992 na 
"Konferenci ZN o okolju in razvoju". Ta konvencija je eden izmed petih globalnih 
razvojnih dokumentov za trajnostni razvoj sveta. Konference v Riu seje udeležila tudi 
visoka delegacija Slovenije, kar je bila ena izmed prvih priložnosti za mednarodni 
nastop nove države. Okvirno konvencijo ZN o spremembah podnebja je državni zbor 
RS ratificiral 29.9.1995 (Ur.l. RS št. 59, MP št. 13), skupno pa gaje doslej ratificiralo 
186 držav. 

Kjotski protokol je bil sprejet in predložen v podpis na tretjem zasedanju konference 
pogodbenic OKvirne konvencije ZN o spremembah podnebja, ki je bilo od 1. do 11. 
12. 1997 v Kjotu na Japonskem. Slovenija je protokol podpisala 21.10.1998. Veljati 
bo začel 90. dan po dnevu, ko bo najmanj 55 pogodbenic konvencije, med katerimi 
bodo pogodbenice iz Aneksa I, ki so skupaj odgovorne za najmanj 55 % skupnih 
emisij ogljikovega dioksida v letu 1990 v pogodbenicah iz Aneksa I, deponiralo svoje 
listine o ratifikaciji, sprejetju, potrditvi ali pristopu. 

Države EU kot tudi sama EU, tudi pogodbenica konvencije, napovedujejo ratifikacijo 
Kjotskega protokola v prvi polovici letošnjega leta, tako da bi lahko, kolikor je 
odvisno od njih, postal veljaven do Svetovnega vrha o trajnostnem razvoju (Rio+10) v 
Johannesburgu (26.8.-4.9.2002). Za ratifikacijo Kjotskega protokola se je 6. februarja 
2002 izrekel Evropski parlament skoraj soglasno (540 za, 4 proti). Vse članice EU so 
do 16. maja 2002 končale parlamentarne postopke za ratifikacijo, razen Grčije in 
Italije. 

Ratifikacija protokola s strani Slovenije je vsebinsko v skladu z nacionalnim 
razvojnimi načrti, ki so trajnostno naravnani, kot je to opredeljeno v Strategiji 
gospodarskega razvoja 2001-2006, hkrati pa se s tem Slovenija pridružuje skupni 
razvojni usmeritvi EU v okoljsko, gospodarsko in socialno trajnostni razvoj. 
Odločitev za konkurenčno družbo na trajnostni razvojni poti je pomembna kolektivna 
identifikacija evropske skupnosti. Zaradi tega je veliko instrumentov za doseganje 
kjotskih ciljev že vgrajenih v skupno zakonodajo. Večina instrumentov za Slovenijo 
postaja obvezna v procesu približevanja, ne glede na ratifikacijo in formalno 
veljavnost Kjotskega protokola. 

Izpolnjevanje Kjotskega protokola bo po pričakovanjih, na osnovi makroekonomskih 
študij za EU, nekoliko znižalo gospodarsko rast, v desetih letih za desetinke odstotka; 
zahteva pa tudi zakonsko in proračunsko intervencijo države. Trajnostna razvojna pot, 
katere del so prizadevanja za zmanjševanje podnebnih sprememb, obeta skladnost 
med včasih nasprotujočimi si razvojnimi cilji: povečevanjem gospodarske moči, 
razvojem človeških in socialnih vrednot ter ohranjanjem naravne dediščine. V 
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sedanjih razmerah le primerna usklajenosti med temi cilji zagotavlja konkurenčnost 
družbe. 

2. Bistveni elementi protokola 

Protokol opredeljuje količinsko in časovno zmanjšanje oz. omejitev emisij 
toplogrednih plinov kot obveznost držav Aneksa I konvencije (industrializirane 
države) oz. Aneksa B protokola. (V Aneksu B protokola so naštete države, za katere 
so določene količinske obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov (TGP)). 
Slovenija mora, enako kot Evropska unija in večina držav kandidatk za vstop v EU, 
zmanjšati emisije vseh toplogrednih plinov skupaj povprečno za 8 % v prvem ciljnem 
5-letnem obdobju (2008-2012) glede na izhodiščno leto. V skladu s konvencijo je za 
razvite države izhodiščno leto 1990, države v tranziciji pa so si ga lahko izbrale po 
svoji želji; Slovenija si je tako izbrala leto 1986, ker so bile takrat njene emisije 
ogljikovega dioksida (C02) največje. Ta obveznost velja za vse toplogredne pline, ki 
jih ne pokriva Montrealski protokol, in sicer za: CO2, metan (CH4), didušikov oksid 
(N2O), fluorirane ogljikovodike (HFC-je), perfluorirane ogljikovodike (PFC-je) in 
žveplov heksafluorid (SF6); za slednje tri dopušča protokol izhodiščno leto 1995, ki ga 
je izbrala tudi Slovenija. 

Protokol predvideva kot dopolnilo k domačim ukrepom tri t.i. kjotske mehanizme in 
sicer trgovanje z emisijami, skupno izvajanje (projektov zmanjševanja emisij) in 
mehanizem čistega razvoja, ki je tudi projektno naravnan mehanizem. Prva dva 
mehanizma sta dovoljena le med državami Aneksa I, tretji pa med državami Aneksa I 
in državami v razvoju. 

Vsaka pogodbenica, vključena v Aneks I, mora do leta 2005 "očitno napredovati" pri 
izpolnjevanju obveznosti po tem protokolu. 

Nedvomno je Kjotski protokol le prvi korak k cilju ustalitve koncentracij TGP v 
atmosferi. Ocenjeno je, da bo za izpolnitev tega cilja potrebno emisije vsaj 
prepoloviti. Kjotski protokol in proces njegovega udejanjanja predstavljata predvsem 
tudi enega izmed večjih poskusov sodelovanja pri spoprijemanju z negativnimi 
globalnimi učinki človeškega delovanja. 

3. Pomen ratifikacije Kjotskega protokola za Slovenijo 

Ratifikacija Kjotskega protokola pomeni odločitev, ki je usklajena s ključnimi 
strateškimi cilji Slovenije: vključitev v EU in usmeritev v trajnostni razvoj, kot je 
opredeljena v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS 2000-2006 je bila 
sprejeta na Seji vlade 27.7.2001). Ratifikacija predstavlja tudi nadaljnjo podporo 
mednarodnemu procesu za globalni trajnostni razvoj, v katerem je Slovenija v 
zadnjem desetletju vidno in tvomo sodelovala. Za uskladitev razvoja v Sloveniji s 
kjotskimi cilji bo Slovenija morala vložiti nekaj sredstev, delno tudi skozi proračun. 
Največ ukrepov pa je smiselno spodbuditi decentralizirano, z ekonomskimi in tržnimi 
instrumenti. Hkrati je trajnostna usmeritev in zmanjševanje emisij TGP, zlasti na 
področju zmanjšanja porabe energije in v prometu, tudi izziv in priložnost, ki jo lahko 
spremenimo v dolgoročno konkurenčno prednost. 
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Pregled emisii v Sloveniji 
Tabela 1 podaja emisije TGP v baznem letu (1986 za CO2, CH4 in N2O oz. 1995 za 
sintetične pline) ter v letih 1996 in 1999 in projekcije emisij za leti 2005 in 2010 po 
scenariju, ki upošteva sedanje trende in učinek že sprejetih odločitev (scenarij A iz 
Prvega poročila okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja). 

Poti za doseganje kiotskih ciliev 
Pravila o izvajanju Kjotskega protokola predvidevajo več načinov doseganja ciljev: 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (TGP), povečanje ponorov (vezave) CO2 in 
uporabo kjotskih mehanizmov. Zmanjševanje emisij TGP povezujemo predvsem z 
ukrepi v energetiki in prometu, ponore predvsem s strategijo ravnanja z gozdovi, 
kjotski mehanizmi pa imajo lahko pozitivne stranske učinke pri mednarodnem 
gospodarskem uveljavljanju Slovenije. Dogovorjeno je, da so omenjeni mehanizmi 
lahko le dopolnilo k ukrepom, ki jih vsaka država izvaja na lastnem ozemlju. 

Stroški za doseganje kjotskih ciljev so zelo odvisni od izbire ukrepov in instrumentov 
za aktiviranje potencialov za zmanjšanje koncentracij TGP v ozračju. Na stroške 
vplivata tako izbira ukrepov, kot način njihovega izvajanja. Prožno prilagajanje 
gospodarstva je najučinkovitejše, dosegljivo pa je z ekonomskimi instrumenti, ki 
učinkujejo enakomerno na vse sektorje, kot na primer CO2 taksa. K uporabi 
ekonomskih instrumentov usmerja tudi Nacionalni program varstva okolja. Za EU so 
ocenili, da se stroški prilagajanja lahko gibljejo od 0,03% (za primer optimalnega 
prilagajanja) do 0,6% BDP letno. 

Proračunski stroški obsegajo stroške za pripravo in izvajanje zakonskih in projektnih 
instrumentov. Možni so tudi neposredni proračunski posegi, na primer 
subvencioniranje ukrepov za učinkovito rabo energije ali izrabo obnovljivih virov 
energije. Namenske dajatve, na primer C02 taksa ali povečana trošarina za porabljena 
goriva in električno energijo pa so namenski proračunski prihodki. Proračunski učinek 
vseh instrumentov za doseganje kjotskih ciljev je lahko nevtralen, ali celo pozitiven. 
Dejavnosti državnih organov je potrebno pripraviti kot celovit operativni program 
izvajanja Kjotskega protokola. 

Povezanost kiotskih zahtev z razvojem v energetiki 
Pri emisijah toplogrednih plinov zlasti prevladuje CO2 (več kot 70 %) kot posledica 
kurjenja fosilnih goriv (premog, nafta, zemeljski plin, šota idr.); neposredno v 
prometu, v industrijskih procesih, za ogrevanje in za energetske pretvorbe, zlasti v 
termoelektrarnah. Strategije zmanjševanja emisij TGP so hkrati strategije za 
povečevanje energetske učinkovitosti. Zahodna Evropa je glede fosilnih goriv zelo 
odvisna od uvoza, zato je zmanjševanje emisij TGP lahko tudi strateški ukrep za 
zmanjševanje uvozne odvisnosti. 

Poleg učinkovitejše izrabe energije je zanimiva zamenjava premoga in naftnih 
derivatov z zemeljskim plinom in z biomaso (v Sloveniji predvsem z lesom). V 
Evropi, posebno pa v njeni bližini, so največje znane svetovne zaloge zemeljskega 
plina. Zaradi možnosti doseganja visokih izkoristkov je zemeljski plin ekonomsko 
zelo konkurenčen drugim gorivom. Možna je tudi delna zamenjava sedanje 
proizvodnje električne energije z obnovljivimi viri (voda, veter, biomasa, sonce ...). 
Pri izrabljanju goriv pa je vsekakor potrebno izrabiti čim več priložnosti za večkratne 
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učinke, kot na primer pri soproizvodnji električne energije in toplote (kogeneracija; v 
primeru da se proizvaja tudi hlad: trigeneracija). 

Avtonomni trendi v energetiki v ožjem pomenu in porabi energije se skladajo s 
kjotskimi zahtevami. Pospeševanje teh trendov lahko povzročijo prehodne napetosti v 
samem sektorju. V nacionalnem energetskem programu je potrebno preveriti, ali bo 
odvisnost zaradi povečanega uvoza zemeljskega plina in zaradi uvoza električne 
energije dolgoročno in strateško sprejemljiva. 

Promet 
Emisije iz cestnega prometa, ki po emisijah TGP v tem sektorju prevladuje, se 
računajo na osnovi prodaje goriv. Zaradi znatnega tranzitnega prometa in majhnosti 
Slovenije je znaten delež goriv prodan tujcem. Kljub stalnemu naraščanju prometa v 
Sloveniji zato izračunane emisije nihajo (n.pr. nižje emisije v letu 1999). Možno bi 
bilo povečati cene motornih goriv, da bi se tujci izogibali nakupom v Sloveniji, 
vendar to s stališča prihodka države ni zaželeno. 

Gibanja v prometu so protislovna. Učinkovitost avtomobilskih motorjev se precej 
povečuje, vendar se prebivalstvo odloča za večja vozila, celoten obseg prevozov 
(prometno delo) pa tudi narašča, tako v osebnem prometu kot v tovornem prometu. 
Delež kolektivnega in železniškega prometa upada. 

Sedanji trend razvoja prometa ima različne pozitivne in negativne učinke. Emisije 
TGP predstavljajo le manjši del negativnih učinkov. Relativno težo emisij TGP v 
prometu lahko ocenimo po tem, da je višina takse na CO2 za tekoča goriva okoli 8,5 
SIT/1 (sedaj vključeno v trošarino), celotna raven trošarine pa je okoli 90 SIT/1 
(neosvinčeni bencin NMB 95), desetkrat več. Verjetno je, da bo slovenska prometna 
politika v prihodnje vsebovala številne instrumente, ki bodo poleg drugih želenih 
učinkov zmanjševali tudi emisije TGP. Nekatere procese je smiselno spodbujati tudi 
zaradi zmanjševanja emisij TGP. 

Raba energije v industriji, zgradbah in v bivalnem okoliu 
Večino emisij iz industrije predstavlja CO2, le nekaj odstotkov drugi TGP. Poleg 
neposrednih emisij pri kurjenju fosilnih goriv je potrebno upoštevati tudi posredne 
emisije, zlasti za proizvodnjo električne energije in toplote, v daljinskem ogrevanju. 

Ukrepi za zmanjšanje emisij CO2 so enaki kot v energetiki v ožjem pomenu: 
učinkovitejša raba energije in zamenjava fosilnih goriv z gorivi, ki vsebujejo manj 
ogljika (zemeljski plin), ali z biomaso (kurjenje biomase se smatra za CO2 nevtralno). 
Toplotne izgube v zgradbah, ki so izvedene po današnjih predpisih so manj kot 
polovica toplotnih izgub starejših zgradb. V nekaterih obstoječih zgradbah so 
ekonomsko upravičeni sanacijski posegi. Če upoštevamo vrednost zmanjševanja 
emisij TGP se obseg sicer ekonomsko upravičenih sanacijskih posegov poveča. Le 
malo je posegov, ki bi bili gospodarni pred iztekom življenjske dobe stavbnih 
elementov, ki jih saniramo (okna, fasade). 

Hitrejši učinki so možni na sistemih za oskrbo s toploto. Ukrepi obsegajo boljše 
vzdrževanje in obnovo kurilnih naprav. Spodbude za prispevek k zmanjšanju emisij 
TGP bi pospešile zamenjavo manj učinkovitih kurilnih naprav, prehod na kurjenje 
biomase ali zemeljskega plina in izgradnjo postrojev za soproizvodnjo toplote in 
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električne energije v lokalni energetiki. Značilno je, da se sedaj za ogrevanje pretežno 
(preko 60%) uporablja kurilno olje. Tržni delež kurilnega olja je smiselno zmanjšati 
tako zaradi zmanjšanja emisij TGP kot zaradi zmanjšanja odvisnosti od nafte. 

Ukrepi za zmanjševanje emisij TGP na strani rabe energije prispevajo tudi k drugim 
strateškim ciljem: izboljšanje bivalnih in delovnih pogojev ter zmanjšanje strateške 
odvisnosti od uvoza goriv. Delno se uvoz nadomešča z večjo zaposlitvijo doma, zlasti 
v lokalni energetiki in pri uporabi biomase za ogrevanje. 

Odpadki 
Iz organskih odpadkov na deponijah se zaradi anaerobne presnove sprošča metan, ki 
je zelo učinkovit toplogredni plin (toplogredni učinek nezgorelega metana je 18,25 
krat večji, kot če metan zgori). Emisije metana je možno omejiti predvsem z 
izločanjem biorazgradljivih snovi iz deponiranih odpadkov, delno pa tudi z 
zajemanjem in kurjenjem. Zajemanje metana je že predpisano, spodbujeno pa je tudi z 
namensko takso. Pri termični obdelavi nekaterih odpadkov v sežigalnicah je možno 
pridobiti tudi nekaj energije, kar pa večinoma ni odločilno za odločitev o načinu 
ravnanja z odpadki. Toplotni del pridobljene energije lahko izrabimo le, če je 
sežigalnica v bližini stalnega odjemalca toplote. 

Odločitve o načinu ravnanja z odpadki naj upoštevajo tudi zmanjševanje emisij TGP. 
Vsi sodobni tehnološki pristopi omogočajo zmanjšanje emisij brez večjih dodatnih 
stroškov. 

Kmetijstvo in gozdarstvo 
Poleg emisij TGP, ki so povezane s kuijenjem fosilnih goriv oziroma porabo goriv za 
transport, se zlasti v živinoreji pojavljajo emisije zaradi anaerobne presnove v 
prebavilih prežvekovalcev in zaradi razpadanja iztrebkov. Ni predvideno, da bi zaradi 
izpolnjevanja Kjotskega protokola spreminjali obseg ali način živinorejske pridelave. 
Avtonomni trendi nakazujejo zmanjšanje emisij zaradi reje na paši, pri hlevski reji pa 
je na večjih posestvih smiselna izgradnja naprav za pridelavo bioplina in za njegovo 
energetsko izrabo. 

Biomasa, zlasti lesna, je pomembno nadomestno gorivo. V Sloveniji, ki je ena najbolj 
gozdnatih dežel v Evropi, bi lahko precej večji delež potreb po toploti zadovoljili s 
kuijenjem lesa, zlasti gozdnih ostankov, tehnološko manjvrednih sortimentov in 
odpadkov pri predelavi. Na tako strategijo napeljuje tudi obilen prirast lesne mase, kar 
je nasledek doktrine varovanja gozdov pri nas. Nove tehnološke rešitve, sodobni kotli 
na lesno biomaso, omogočajo visoke izkoristke, okoljsko neoporečno zgorevanje in 
udobje, ki je enako kot pri kurjenju tekočih ali plinastih fosilnih goriv. Z višjo stopnjo 
izrabljanja razpoložljivega potenciala biomase bi lahko nadomestili znatni del 
kurilnega olja, ki je sedaj energetski vir za 60% ogrevalnih potreb. Dodatna korist je 
večja zaposlenost. Pridelava biomase za energetske namene v poljedelstvu je manj 
obetavna. 

Ukrepi za izpolnjevanje Kjotskega protokola v kmetijstvu in gozdarstvu so skladni z 
razvojnimi trendi gospodaijenja na teh področjih. Izrabljanje biogoriv je smiselna 
dodatna dejavnost na podeželju in, poleg izrabe ne-bioloških obnovljivih virov 
energije (voda, sonce, veter), lahko prispeva k skladnejšemu regionalnemu razvoju. 
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Ponori 
Kjotski protokol predvideva upoštevanje "odstranjenih toplogrednih plinov, ki so 
posledica spremembe rabe zemljišč in gozdarskih dejavnosti, omejenih na 
pogozdovanje, ponovno ogozdovanje in krčenje gozdov od leta 1990, ki jih 
neposredno povzroča človek, meijene kot preverljive spremembe zalog ogljika 
Dodatne dejavnosti, ki obsegajo zaraščanje (opuščenih zemljišč) ter gospodaijenje z 
gozdovi, obdelovalnimi površinami in pašniki, so bile opredeljene že na drugem delu 
šestega zasedanja Konference pogodbenic konvencije julija 2001 v Bonnu, sprejete pa 
so bile šele na sedmem zasedanju v Marakešu novembra 2001. Količine, ki jih smejo 
posamezne države Aneksa I izkoristiti iz naslova gospodarjenja z gozdovi, so 
omejene; za Slovenijo je ta količina največ 1,32 Mt CC>2ekviv. letno. 

V Sloveniji se lesna masa zaradi sprejetih pravil ravnanja z gozdovi v zadnjih 
desetletjih neprestano povečuje, celo za več kot je naša država lahko uveljavlja. Ta 
olajšava pri izpolnjevanju Kjotskega protokola je za Slovenijo zelo pomembna, saj 
odobrena kvota dosega tretjino ocenjenega potrebnega učinka zmanjševanja emisij, s 
tem pa se tudi izognemo dražjim drugim ukrepom. 

Kiotski mehanizmi 
Kot dopolnilo k domačim ukrepom bo Slovenija za znižanje stroškov lahko 
sodelovala tudi pri Kjotskih mehanizmih. Kot kaže, ima naša država največ možnosti 
za uporabo mehanizma trgovanja z emisijami, pri čemer bi kupovala emisijska 
dovoljenja od drugih držav v tranziciji, ki imajo, za razliko od Slovenije, vse 
razmeroma nizke emisije v primerjavi s svojimi izhodiščnimi leti. Možnosti so tudi za 
izpolnitev dela obveznosti s projekti mehanizma čistega razvoja, t.j. z vlaganjem v 
projekte v državah v razvoju, ki bi imeli za posledico zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov. Pri mehanizmu skupnega izvajanja, je Slovenija lahko gostiteljica ali izvajalka 
projektov v drugih državah Aneksa I. Načelno je treba dopustiti dvosmemost 
instrumenta, vendar oddajanje emisijskih dovoljenj, pri katerem bi druge države 
Aneksa I vlagale v ustrezne projekte v Sloveniji, ni smiselno. Projekti na osnovi 
skupnega izvajanja, iz katerih bi Slovenija pridobila emisijske pravice, bi omogočili 
tudi tehnološki prodor slovenskega gospodarstva. 

Z veliko gotovostjo pričakujemo tudi trgovanje z emisijskimi dovoljenji na skupnem 
trgu v EU. Sprejem take direktive je zelo verjeten. V tem primeru bi bila uvedba 
skupnega trga z emisijami po letu 2005 v okviru EU celo obvezna. 

4. Instrumenti za dosegale kjotskih ciljev 

V Sloveniji že potekajo nekatere aktivnosti, s katerimi se strateške razvojne usmeritve 
približujejo smeri trajnostnega razvoja in izpolnjevanju kjotskih ciljev. Velika večina 
teh dejavnosti je vpeta v procese prilagajanja notranji zakonodaji EU. Ugotavljamo 
veliko skladnost procesov, ki pa niso naključni, saj obstoji tesna povezava med 
razvojnimi strategijami EU in kjotskim procesom. Na številnih področjih, kot na 
primer na področju energetskih raziskav in pri uvajanju ukrepov za učinkovitejšo rabo 
energije in večje izrabljanje obnovljivih virov energije je zmanjševanje emisij TGP 
celo ključni povezovalni vidik. Tudi drugi procesi, kot na primer odpiranje notranjega 
trga z energijo, so bodisi izrecno naravnani tudi v zmanjšanje emisij, ali pa so 
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dopolnjeni tako, da ne bi ogrožali doseganja kjotskih ciljev (na primer, pravila za 
državne pomoči za okoljske namene). 

Instrumenti za doseganje kjotskih ciljev bodo v veliki večini identični izpolnjevanju 
harmonizacijskih obvez ob vstopu v EU, potrebno pa jih je uskladiti v predvidenem 
Operativnem programu, ki ga bo sprejela vlada RS. V tem programu bodo navedeni 
tudi postopki za spremljanje izvajanja, na osnovi katerih bo možno pravočasno in čim 
bolj učinkovito posredovati, Če bodo doseženi pokazatelji odstopali od smeri, ki 
zagotavlja izpolnitev kjotskih ciljev. 

Nekateri že sprejeti dokumenti upoštevajo usmeritev k zmanjševanju vplivov na 
podnebje. V procesu sprejemanja Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO, Ur. 
1. RS, 83/99), je bil dosežen konsenz, da je preprečevanje podnebnih sprememb med 
prioritetnimi cilji varstva okolja v Sloveniji. Vlada RS je tudi že sprejela "Strategijo in 
kratkoročni akcijski načrt zmanjševanja emisij toplogrednih plinov", (sprejeta na seji 
vlade 16. novembra 2000). Kjotska strategija je upoštevana tudi v pripravah za 
nacionalni energetski program. • 

Izmed specifičnih instrumentov za zmanjševanje emisij TGP izstopajo zlasti taksa na 
emisije CO2 in taksa na deponiranje biorazgradljivih snovi. 

Harmonizaciiske obveze Slovenije ob vstopu v EU 
V Dodatku A je pregled harmonizacijskih obveznosti Slovenije pri pridruževanju EU, 
ki vplivajo na emisije TGP. Navedeni so tudi elementi skupne zakonodaje, ki so v 
pripravi, in za katere je zelo veijetno, da bodo sprejeti. Izpuščene so nekatere 
iniciative, ki veijetno ne bodo sprejete, kot na primer iniciativa za usklajeno takso na 
emisije CO2 oziroma davek na energijo in emisije (take davščine uvajajo posamezne 
države). 

Operativni program zmanjševanja emisij TQP v Sloveniji 
Operativni program, ki ga pripravlja vlada RS, bo medresorsko usklajen dokument, ki 
bo opredeljeval ključne instrumente za doseganje kjotskih ciljev, obveznosti 
posameznih sektorjev pri uvajanju teh instrumentov ter postopke za spremljanje 
indikatorjev. Na osnovi spremljanja indikatorjev bo v določenih rokih preverjeno 
delovanje instrumentov in prilagojena intenziteta instrumentov učinka (na primer 
povečanje zneskov trošarin, takse, proračunskih intervencij). Po potrebi bodo uvedeni 
dodatni instrumenti. 

Osnova za Operativni program so potenciali, ukrepi in instrumenti, kot so prikazani v 
Tabeli 2. Operativni program bo podrobneje opredeljen do leta 2005, do roka, ko 
morajo pogodbenice Kjotskega protokola pokazati viden napredek. Zajeti bosta 
predvidoma dve proračunski obdobji: 2002-2003 in 2004-2005. Pomembna vsebina 
Operativnega programa je razmejitev med sektorskimi in medsektorskimi instrumenti. 
Sektorski instrumenti obsegajo tudi specifične (sektorske) predpise in individualne 
odločitve vlade, na primer glede investicij iz državnega kapitala in delovanja 
gospodarskih javnih služb. Značilen medsektorski instrument je taksa na emisije CO2, 
ki deluje na vse kupce fosilnih goriv. 
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Predvideno spremljanje doseženih emisij TGP je letno, in sicer je največ dopustna 
enoletna zakasnitev. V primeru znatnega preseganja obsega emisij od predvidene 
trajektorije, ki bo opredeljena v Operativnem programu, bodo sprožene dejavnosti za 
okrepitev sedanjih instrumentov, na primer višje obdavčenje goriv, ali aktiviranje 
dodatnih instrumentov. Operativni program bo opredelil nekatere možne dodatne 
instrumente in predvidel pripravljalne aktivnosti za uvajanje dodatnih ukrepov 
(pripravo predpisov, demonstracijske projekte itd.). 

5. Potrebna finančna sredstva za izvajanje Kjotskega protokola 

Celotni stroški za doseganje kiotskih ciliev 
V Tabeli 2 so navedeni potenciali za skupine ukrepov zmanjševanja emisij TGP, 
instrumenti, s katerimi se aktivirajo ti ukrepi, ter ocena specifičnih stroškov. Stroški 
so izraženi v EUR na tono CO2 ekvivalenta zmanjšanja emisij. Upoštevani so 
investicijski in obratovalni stroški na ta način, da je investicijski strošek izražen kot 
anuiteta (pri 8% obrestni meri in v ekonomski življenjski dobi), prišteti so neto letni 
obratovalni stroški, skupni stroški pa so deljeni z letnim učinkom zmanjšanja emisij. 
Na ta način so izenačeni ukrepi z različno strukturo stroškov. Tabela je povzetek do 
sedaj izdelanih študij. 

Stroški, prikazani v Tabeli 2, so stroški v primeijavi z referenčno tehnologijo, na 
primer pri električni energiji v primeijavi s proizvodnjo v kombinirani plinsko-pami 
elektrarni. Pri tem pa vseh dodatnih stroškov ne moremo pripisati samo zmanjševanju 
emisij TGP. Za nekatere ukrepe se odločamo tudi iz drugih razlogov, na primer zaradi 
drugih okoljskih prednosti ali zaradi tehnološkega oziroma regionalnega razvoja. 

Ne glede na zadržke preglednica v Tabeli 2 omogoča oceno območja celotnih 
stroškov. Po Tabeli 1 je pričakovani presežek emisij nad dovoljenimi emisijami v letu 
2010 enak 3.371.000 t CO2 ekviv.; celotni evidentirani potenciali za zmanjšanje pa so 
po Tabeli 2 5.881.000 t C02 ekviv., od tega v prvi skupini (stroški pod 5 EUR/ 
t CO2 ekviv.) 2.526.000 t CO2 ekviv., v naslednji skupini (5 do 20 EUR/ tC02ekviv.) pa 
3.053.000 t CO2 ekviv.- 

Potenciali so vsekakor zadostni že v teh prvih dveh skupinah. Upoštevati pa moramo, 
da instrumenti in individualne odločitve ne bodo delovale tako natančno, da bi bili 
izbrani le najcenejši ukrepi. V vznožju Tabele 2 sta prikazana dva primera možne 
porazdelitve realno izvedenih ukrepov. Celotni stroški so v ugodnejšem primeru okoli 
24 milijonov EUR letno (5,5 milijard SIT letno), v manj ugodnem primeru pa okoli 44 
milijonov EUR letno (10 milijard SIT letno). 

Dinamika stroškov za izvajanje ukrepov in spodbujevalne aktivnosti bo podrobno 
obdelana v Operativnem programu zmanjševanja emisij TGP. Predvidevamo, da bodo 
pripravljalne in spodbujevalne dejavnosti živahne že v obdobju do leta 2005 oz. pred 
ciljnim kjotskim obdobjem 2008-2012. Sicer je priporočljivo, da se ukrepi izvedejo 
pravočasno in ko nastopijo ugodne okoliščine, kot na primer ob načrtovanih 
rekonstrukcijah ali ob izteku življenjske dobe sedanjih naprav 

Proračunski izdatki 
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Stroški za izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisij TGP bodo razporejeni zelo široko, 
na primer tudi med vse plačnike takse na CO2, kot tudi tiste, ki bodo morali upoštevati 
ostrejše tehnične predpise, ki emisije zmanjšujejo posredno. Le manjši del stroškov bo 
neposredno bremenil proračun. V Dodatku B so navedene proračunske postavke, 
katerih izvajanje na različne načine vpliva na doseganje kjotskih ciljev. V izvajanje 
teh proračunskih postavk je potrebno vnesti tudi ciljno komponento zmanjševanja 
emisij TGP in doseganje kjotskih ciljev, s čimer je možno doseči optimalni učinek. 
Ožje namenske proračunske postavke ne presegajo 1 milijarde SIT letno. 

Proračunski prihodki 
V letu 2001 je bil priliv od takse na obremenjevanje zraka z emisijami CO2, ki se 
pobira ob prodaji fosilnih goriv, realiziran v višini 7,5 milijard SIT (ne upoštevajoč 
del trošarine, ki je pri motornih gorivih bil uveden kot CO2 taksa in je od leta 2001 
vključen v enotno trošarino). 

Celotna obdavčitev goriv (trošarina, CO2 taksa in DDV) je pod ravnjo povprečja v 
EU. V nekaterih državah (skandinavske države, Italija) je davek na fosilna goriva za 
ogrevanje (kurilno olje, plin) znatno večji kot je povprečje EU. V Sloveniji so fosilna 
goriva za ogrevanje, ki zlasti konkurirajo lesni biomasi, obdavčena po stopnji, ki je 
nekoliko nižja od povprečja EU. 

6. Zaključek 

Menimo, da Slovenija ne bo mogla ostati izven kroga podpisnic Kjotskega protokola 
vsaj iz dveh skupin razlogov: zaradi širine in globine mednarodnega kjotskega 
procesa, in zaradi izpolnjevanja lastnih že sprejetih razvojnih ciljev. 

Vse države Aneksa I konvencije o spremembi podnebja napovedujejo ratifikacijo. 
Izjema so le ZDA, ki so deklarativno izstopile iz tega procesa. K ratifikaciji v bližnji 
prihodnosti nas sili tudi naš položaj države kandidatke za vstop v EU, kjer ima 
uveljavitev Kjotskega protokola najvišjo prioriteto. Ratifikacija v prvi polovici 
letošnjega leta je za EU pomembna zaradi tega, da bi bilo na Svetovnem vrhu o 
trajnostnem razvoju v Johannesburgu (26.8.-4.9. letos) že zanesljivo, da bo protokol 
postal veljaven in tudi znan datum, kdaj so bo to zgodilo. V teh razmerah za Slovenijo 
nikakor ni primerno, da se po lasmi volji izloči iz tega procesa. 

Trajnostna razvojna usmeritev, ki obsega tudi doseganje kjotskih ciljev, je zelo blizu 
že sprejetim razvojnim usmeritvam Slovenije. Za Slovenijo, ki je v tranziciji iz 
gospodarjenja, v katerem je prevladovala ekstenzivna raba naravnih virov k bolj 
učinkovitemu gospodaijenju in družbenem razvoju, so kjotski cilji dodaten izziv in 
spodbuda. Ocenjeno je, da stroški za doseganje kjotskih ciljev v Sloveniji ne bodo 
posebno visoki. Ocene se gibljejo od 0,1 do 0,2 % BDP, kar je primerljivo z 
ocenjenimi stroški v EU (0,03 do 0,6% BDP). 
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Tabela 1: Skupne emisije toplogrednih plinov po sektorjih v baznem letu, letu 1996 in 
1999 ter projekcije za leti 2005 in 2010 

Emisije toplogrednih plinov [10001 C02ekv./leto] 

t Bazno leto w 1996 (b| 1999 <c) 2005(d) 2010 (d) 

1. Proizvodnja elektrike in toplote 6.343 5.383 5.458 5.718 6.018 
12. Industrija in gradbeništvo 4.163 2.390 2.404 2.324 2.320 
|3. Promet 2,042 4.312 3.643 5.688 6.066 
J4. DrugI sektorji 2.199 2.991 3.291 2.724 2.729 
5. Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 474 396 298 386 350 
(1+2+3+4+5) Energetika 15.221 15.471 15.094 16.840 17.483 
6. industrijski procesi 1.301 974 1.064 1.471 1.782 
7. Poraba premazov, topil in redčil 127 127 54 41 35 
8. Kmetijstvo 2.597 2.597 2.240 2.304 2.304 
9. Odpadki 996 996 1.172 1.229 1.229 
Emisije SKUP AJ E ,' M—HMMI m&mm' 

1
 

i
 $^i?.88S$S mmm 

10. Ponori 
Ponori skupaj m - 4.789 - 3.849 - 4.239 ■ 4.233 
Dovoljeni ponori<0) - 1.806 - 1.790 - 1.750 - 1.680 
Ocena uporabe dovoljenih ponorov (h| - 840 

Skupaj: emisije - ponori 20.241 20.164 19.624 21.885 21.993 
Odstopanje od ciljnih emisij 1.619 1.542 1.003 3.264 3.371 
Odstotek odstopanja od ciljnih emisij 18,1% 

Opombe in viri: 
Slovenija je za pline COj, C H, in N20 izbrala bazno leto 1986, za pline PFC, HFC in 

SF, pa leto 1995, vir podatkov (b), 
*" Prvo nacionalno poročilo Konferenci pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi 
podnebja, MOP. oktober 2001. 

' Letno poročilo za leto 1999 o emisiji toplogrednih plinov po metodologiji IPCC, EIMV, 
februar 2002 - osnutek. 
w' Projekcija emisij po scenariju A: te implementirani ukrepi, oziroma sedanja dinamika 
izvajanja ukrepov, dokumentiran v (e), dopolnjen. IJS, maj 2002. 
"> Dopolnitev projekcij emisij toplogrednih plinov za "Prvo poročilo Okvirni konvenciji ZN 
o spremembi podnebja", IJS, 2001. 

Dejanski ponori CO; glede na povečevanje lesne zaloge v gozdovih, vir (i, j). 
Možni izkoristljiv ponor za Slovenijo glede na določila Kjotskega protokola, m Izkoriščeni ponori, za I. 1996 in 1999 primerjalna ocena. 
Kvantitativna ocena ponora in emisij toplogrednih plinov v sektorju gozdarstvo. Zavod 

za gozdove Slovenije, november2001. 
® Ocena emisij oz. ponora TGP za gozdarstvo ter spremembe rabe zemljišč, Gozdarski 
inštitut, maj 1999. 
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Tabela 2: Klasifikacija potencialov zmanjševanja emisij TGP za doseganje kjotskih 
ciljev v Sloveniji 

Specifični letni stroški; 
TGP 1. 2010 TEUR 

Ukrepi Instrumenti Poten- 
cial 

skupaj 

<5 5-20 20-5C 

Potencial zmanjšanja emisij TG 
" v - . .;j! f<-3BE ' "' ITI 

menjava premoga z zemeljskim plinom liberalizacija trgov z električno energijo in zemeljskim plinom, pričakovani trg 
EU z emisijskimi dovoljenji, emisijski standardi za velike kurilne naprave, 
mehanizmi za reievanje nasedlosti podjetij, prednostno dispečiranje 
domačih virov 

850 540 310 

ehod na zemeljski plin v termoelektrarnah 
plarnah 

liberalizacija trgov z električno energijo In zemeljskim plinom, pričakovani trg 
EU z emisijskimi dovoljenji, emisijski standardi za velike kurilne naprave, 
mehanizmi za reševanje nasedlosti podjetij, prednostno dispečiranje 
domačih virov, energetski koncept mests Lj 

500 500 

istoječi sistemi daljinskega ogrevanja: 
zmanjšanje izgub v omrežju, 
soproizvodnja toolote in elektrike 

CO2 taksa, spodbude za kvalificirane proizvajalce, pospešeno odpiranje trga 
z zemeljskim plinom. Nacionalni energetski program (minimalni deleži idr ), 
prostovoljni sporazumi, regulacija cen 

70 20 40 1 

ilike hidroelektrarne 
pospešitev izgradnje verige HE na spodnji 
Savi 

koncesijska pogodoa, Nacionalni energetski program, celostno 
gospodarjenje z vodami. 

120 0 0 12 

omasa 
50 velikih sistemov v daljinskem ogrevanju in 
ndustriji 
soproizvodnja toplote in elektrike 

COj taksa, spodbude za kvalificirane proizvajalce (odkupne cene) in sisteme 
daljinskega ogrevanja (različne oblike, investicije v omrežja idr), 
vzpostavitev trgov z biomaso, promocijske aktivnosti, Nacionalni energetski 
program in lokalni energetski koncepti, taksa na odlaganje odpadkov 

150 45 95 1 

itala kvalificirana proizvodnja 
nove male hidroelektrarne, 
vetrne elektrarne, 
peotermalne. fotovottaične elektrarne 

CO; taksa, spodbude za kvalificirane proizvajalce (odkupne cene, pogoji in 
cene za uporabo omrežij), promocijske aktivnosti. Nacionalni energetski 
program in lokalni energetski koncepti 

275 9 210 5 

zmanjšanje izkopa premoga 

i oen i stvoifcTjMfcfd?,«; Tr*>W<r*JraSRsfSff 

liberalizacija trgov z električno energijo in zemeljskim plinom, pričakovani trg 
EU z emisijskimi dovoljenji. Nacionalni energetski program, državne pomoči 

50 0 50 

ierqetska učinkovitost informiranje, finančne spodbude 443 44 399 
^proizvodnja spodbude za kvalificirane proizvajalce. CO: taksa, trg z zemeljskim plinom 298 298 
imanjava poriv cenovna politika, davčna politika (CO; taksa, idr.) 214 107 107 
inovljivi viri (les. Biomasa) finančne spodbude, davčna politika 40 40 

Specifični letni stroški zn 
TGP 1.2010 [EUR/t 

Ukrepi Initrumenti Poten- 
cial 

skupaj 

<5 5-20 20-50 

I Potencial zmanjšanja emisij TGP 
    ■ ■ ■""  : F'?'*) r 

ičja energetska učinkovitost vozil predpis 0 rednem nadzoru sestave izpušnih plinov in nastavitev motorjev 
motornih vozil, informiranost 

185 85 100 

■oraba biodizla (oljne ogorščice in jedilnega 
al 

znižanje stopnje troiann, subvencija proizvodnje biodizla 106 

■naravna raba prostora prostorska politika države In regionalnega razvoja, informiranje, izgradnja 
ustrezne prometne infrastrukture ter prometne ureditve 

65 15 50 

"dpora javnemu prometu, sprememba 
odalltete 

standardi za lokalno kvaliteto zraka, ekonomski instrumenti (zaračunavanje 
prometne infrastrukture, davki na motorna goriva) ter spodbujanje kakovosti 
železniškega prometa 

140 90 50 

kuc učinkovitejših vozil davčna politika, informiranje (označevanje idr.) 150 100 50 
femembe navad informiranje, prostorska politika, ekonomski instrumenti 150 50 100 
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Specifični letni stroški zn 
TGP l. 2010 fEUR/t 

Ukrepi Instrumenti Poten- 
cial 

skupaj 

<5 5-20 20-50 

Potencial zmanjšanja emisij TGP 
ivečanje učinkovitosti vozil prostovoljni dogovori EU s proizvajalci avtomobilov o znižanju emisij CCV 

uveljavljene za Slovenijo 
250 200 50 

2®>'S48 mmo 
ija energetska učinkovitost naprav predpisi, informiranosti, davčna politika, označevanje naprav, spodbude 

proizvajalcev naprav 
99 99 

plotna zaščita stavb, ogrevalni sistemi predpisi/standardi, ugodni krediti, informiranost, davčne olajšave, energetska 
izkaznica 

309 309 

movljivi viri {lesna biomasa, geotermalna, 
mčna energiia. bioplin) 

finančne spodbude, davčna politika, lokalni energetski koncepti 140 0 140 

•4*^0 
irememba tehnološkega procesa 75 75 I 

K' .k !■' :.3i L. "21 MM& 
laerobni digestorji - velike farme ekonomski instrumenti, informiranje, predpisi 21 21 
nečka reja prašičev spodbujanje strokovnega in svetovalnega dela na področju reje prašičev 7 7 

ivečanje paše spodbujanje strokovnega in svetovalnega dela na področju pašništva, 
reševanje problema širjenja velikih zveri na območja, ki so primerna za pašo 

13 13 

tanjšanje črede molznic in povečanje 
ede krav dojili 

prilagoditev EU zakonodaji -2 -2 

laerobni digestorji r.a kmetijah - govedo, 
ašiči 

stimulativni program, svetovanje, demonstracijski projekti 1 1 

Specifični letni stroški zn 
TGP 1. 2010 fEUR/t 

Ukrepi Instrumenti Poten- 
cial 

skupaj 

< 5 5-20 20-50 

Potencial zman sanja emisij TGP 
«1*62 te§7 3R 575 wmb 

daža papirja zakonodaja, spodbuievalni mehanizmi, informiranje 8 8 
*cija obstoječih in gradnja novih odlagališč 
ladu z EU standardi 

predpisi, vstop na skupno evropsko tržišče odpadkov, informiranje in 
izobraževanje iavnosti 

243 243 

anje ločenega zajema in snovne izrabe z 
njševanjem odloženih biorazgradljivih 
mskih sestavin odpadkov 

predpisi, vstop na skupno evropsko tržišče odpadkov, informiranje in 
izobraževanje javnosti 

575 575 

njševanje odloženih količin odpadkov 
idi termične obdelave preostalih trdnih 
sdkov iz naselij in dela blata BČN z izrabo 
>ve enerqetske vrednosti 

program ravnanja z odpadki 336 336 

:<2i26 ££3.053 M 

TROŠKI 

Zgornja meja stroškov 

inosti 50% 65% 50% 
[kt COj ekviieto/] 3.382 1.263 1.984 98 

>na [EUR/t CO, ekv.] 3 16 50 
■troškl (mlo EUR] 44 3,8 31,7 4.9 

[mrd SIT) 10.0 0,86 7,18 1,10 
[kt COj ekv./leto/} 2,499 1.263 1.069 97 

Spodnja meja stroškov 

mosti 75% 45% 25% 
|kt COj ekv./leto/l 3.328 1.894j 1.374 49 
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Specifični letni stroški zn 
TGP I. 2010 [EUR/t 

Ukrepi Instrumenti Poten- 
cial 

skupaj 

<5 5-20 20-50 

Potencial zman sanja emisij TGP 
•na [EUR/t C02 ekv.] 2 13 35 
troški [mio EUR1 24 3,8 17,9 1,7 

[mrd SIT) 5,5 0,86 4,04 0,39 
fkt COt ekv./leto/]_ 2.553 632 1.679 146 
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Dodatek A: Pregled harmonizacijskih obveznosti Slovenije pri pridruževanju EU, ki 
vplivajo na emisije TGP  
Ukrepi za zmanjševanje emisij 

TGP do Ieta2010 EU zakonodajni akt 

0. Vsi sektorji . 
Spremljanje emisij 93/389/EEC: Council Decision of 24 June 1993 for a monitoring mechanism of Community C02 

and other greenhouse gas emissions. 
Council decision of 26 April 1999 amending Decision 93/389/EEC tor monitoring mechanism of 
Community COz and other qreenhouse qas emissions (1999/296/EC). 

Minimalne trošarine na mineralna 
poriva 

Council Directive 92/81/EEC of 19 October 1992 on the harmonization of the structures of 
excise duties on mineral oils. 

Smernice o državnih pomočeh Information from the Commission - Community guidelines on State aid for environmental 
protection Official Journal C 037, 03/02/2001. 

Trgovanje z emisijskimi dovoljenji Predlog: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a 
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending 
Council Directive 96/61/EC/* COM/2001/0581 final - COD 2001/0245 7. 

Projektni Kjotski mehanizmi in 
trgovanje z emisijami 

V pripravi: Proposal for a Directive on Linking Project-based Mechanisms including JI and 
CDM to EC Emissions tradinq scheme. 

Spremljanje emisij in izvajanja 
politik 

V pripravi: Proposal for a Review of the Monitoring Mechanism. 

1. Proizvodnja elektrike in toplote • - • . 
Emisijski standardi za velike 
kurilne naprave za NOx, S02 

Council Directive 88/609/EEC of 24 November 1988 on the limitation of emissions of certain 
pollutants into the airfrom large combustion plants, 
Directive 2001/80/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2001 on the 
limitation of emissions of certain pollutants into the air from larqe combustion plants. 

Trgovanje z električno energijo Directive 96/92/EC of the European Parliament and of the Council of 19 December 1996 
conceminq common rules for the internal market in electricity. 

Trgovanje z zemeljskim plinom Directive 98/30/EC of the European Parliament and of the Council of 22 June 1998 concerning 
common rules for the internal market in natural qas. 

Ukrepi promocije za povečanje 
rabe obnovljivih virov. Cilj EU: 22% 
električne energije iz OVE do leta 
2010 

93/500/EEC: Council Decision of 13 September 1993 concerning the promotion of renewable 
energv sources in the Community (Altener programme). 
98/352/EC: Council Decision of 18 May 1998 concerning a multiannual programme for the 
promotion of renewable energy sources in the Community (Altener II). 
Decision No 646/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 28 February 2000 
adopting a multiannual programme for the promotion of renevvable energy sources in the 
Communitv (Altener) (1998 to 2002). 

Spodbujanje obnovljivih virov Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on 
the promotion of electricity produced from renevvable energy sources in the internal electricity 
market. 

Ukrepi promocije za povečanje 
soproizvodnje toplote in električne 
energije. Cilj podvojitev oz. 18% 
delež sporoizvodnje v proizvodnji 
električne enerqije. 

Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the Economic 
and Social Committee and the Committee of the Regions - A Community strategy to promote 
combined heat and povver (CHP) and to dismantle barriers to its deveiopment, COM (97) 514 
final. 

Predlog nadaljnje sprostitve 
notranjih trgov z električno energijo 
in zemeljskim plinom 

Predlog: Proposal for a Directive of the European Parliament and ot the Council amending 
Directives 96/92/EC and 98/30/EC concerning common rules for the internal market in 
electricity and natural gas, f COM/2001/0125 final - COD 2001/0077 7. 

Iztek dosedanjih državnih pomoči 
premogovništvu. 
Predlog novih oblik pomoči 

Commission Decision No 3632/93/ECSC of 28 December 1993 establishing Community rules1 

for State aid to the coal industry. 
Predlog: Proposal for a Council Regulation on State aid to the coal industry, /* 
COM/2001/0423 final - CNS 2001/0172 7. 

Trgovanje z emisijskimi dovoljenji Predlog: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a 
scheme for greenhouse gas emission allowance trading within the Community and amending 
Council Directive 96/61/EC, /* COM/2001/0581 final - COD 2001/0245 7 

Ukrepi za spodbujanje 
soproizvodnje toplote in električne 
energije 

V pripravi: Proposal for a Directive for the promotion of Combined Heat and Povver (CHP). 

2. Industrlia in gradbeništvo - V - . 
Industrija 

Prostovoljni upravljalski standardi Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allovving voluntary participation by 
companies in the industrial sector in a Community eco-manapement and audit scheme. 

Prilagoditev okoljskim standardom 
- IPPC, v EU hannonizirana 
obveznost, širše privzemanje 
najboljše prakse na področju 
energetske učinkovitosti z 
upoštevanjem direktive IPPC 

Council Directive 96/61/EC of 24 September 96 concerning integrated pollution prevention and 
control, 24. 9. 1996. 

Ukrepi za promocijo energetske 
učinkovitosti 

Direktiva o omejevanju emisij ogljikovega dioksida z izboljšanjem energijske učinkovitosti. 
93/692/EEC, direktiva SAVE. 
96/737/EC: Council Decision ot 16 December 1996 concerning a multiannual programme tor 
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Ukrepi za zmanjševale emisij 
TGP cio Ieta2010 EU zakonodajni akt 

the promotion of energy efficiency in the Community - SAVE II. 
Decision No 647/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 28 February 2000 
adopting a multiannual programme for the promotion of energy efficiency (SAVE) (1998 to 
2002). 

Prostovoljni upravljalski standardi 97/264/EC: Commission Decision of 16 April 1997 on the recognition of certification procedures 
in accordance with Article 12 of Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993, 
al!owing voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco- 
manaqement and audit scheme. 

Prostovoljni upravljalski standardi 97/265/EC: Commission Decision of 16 April 1997 on the recognition of the intemational 
standard ISO 14001:1996 and the European standard EN ISO 14001:1996. establishing 
specification for environmental management systems, in accordance with Article 12 of Council. 
Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993, allowing voluntary participation by companies 
in the industrial sector in a Communitv eco-managemerit and audit scheme. 

Ukrepi promocije za povečanje 
rabe obnovljivih virov 

93/500/EEC: Council Decision of 13 September 1993 concerning the promotion of renevvable 
energy sources in the Community (Altener programme). 
98/352/EC: Council Decision of 18 May 1998 concerning a multiannual programme for the 
promotion of renevvable energy sources in the Community (Altener II). 
Decision No 646/2000/EC of the European Parliament and of the Council of 28 February 2000 
adopting a multiannual programme for the promotion of renewable energy sources in the 
Community (Altener) (1998 to 2002). 

Trgovanje z emisijskimi dovoljenji Predlog: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council establishing a 
scheme for greenhouse gas emission allovvance tradlng within the Community and amending 
Council Directive 96/61/EC/* COM/2001/0581 final - COD 2001/0245 */. 

Spodbujanje upravljanja rabe 
energije (DSM) 

V pripravi: Directive on energy demand management. 

Minimalni standardi energetske 
učinkovitosti za naprave končne 
rabe energije 

V pripravi: Proposal for a Framevvork Directive for Minimum Efficiency Requirements for End- 
Use Equipment. 

Gradbeništvo 

Emisijski standardi za škodljive 
snovi iz mobilnih virov: NO*, S02 

Directive 97/68/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1997 on the 
approximation of the lav« of the Member States relating to measures against the emission of 
gaseous and particulate pollutants from internal combustion engines to be installed in non-road 
mobile machinery. 

3.Promet "• -M  • • v >•   
Standardi za kvaliteto zraka v 
urbanem okolju 

Council Directive 96/62/EC of 27 September 1996 on ambient air quality assessment and 
management. 

Nadzor sestave izpušnih plinov Council Directive 92/55/EEC of 22 June 1992 amending Directive 77/143/EEC on the 
approximation of the lavvs of the Member States relating to roadvvorthiness tests for motor 
vehicles and their trailers (exhaust emissions). 

Minimalni obseg nadzora nad 
vzdrževanjem vozil 

Council Directive 96/96/EC of 20 December 1996 on the approximation ol the lavvs of the 
Member States relating to roadvvorthiness tests for motor vehicles and their trailers. 

Informacije o porabi goriva In 
emisijah C03 pri nakupu novega 
vozila 

Directive 1999/94/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 
relating to the availability of consumer information on fuel economy and CO2 emissions in 
respect of the marketing of new passenger cars. 

Emisijski standardi za vozila Directive 98/69/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating 
to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles and amending 
Council Directive 70/220/EEC. 

Emisijski standardi za vozila Directive 1999/96/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on 
the approximation of the lavvs of the Member States relating to measures to be taken against 
the emission of gaseous and particulate pollutants from compression ignition engines for use in 
vehicles, and the emission of gaseous pollutants from positive ignition engines fuelled with 
natural gas or liquefied petroleum gas for use in vehicles and amending Council Directive 
88/77/EEC. 

Kvaliteta goriv Directive 98/70/EC of the European Parliament and of the Council of 13 October 1998 relating 
to the quality of petrol and diesel fuels and amending Council Directive 93/12/EEC. 

Razvoj železnic Directive 2001/12/EC of the European Parliament and of the Council of 26 February 2001 
amending Council Directive 91/440/EEC on the development of the Communitv's railways. 

Državne pomoči v prometu Predlog: Proposal for a Regulation ot the European Parliament and of the Council concerning 
the grantlng of aid for the co-ordination of transport by rall. road and inland waterway/* 
COM/2000/0005 final - COD 2000/0023 V. 

Raba biogoriv, 
spodbujanje, minimalni delež 2% 

biodizla v celotni prodaji motornih 
goriv do leta 2005, 
znižana stopnja davka za biodizel 

Predlog: Proposal for a council directive amending Directive 92/81/EEC with regard to the 
possibility of applying a reduced rate of excise duty on certain mineral oils containing biofuels 
and on biofuels, f COM/2001/0547 final */. 
Predlog: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL on the promotion of the use of biofuels for transport, T COM/2001/0547 final V. 

Struktura In nivoji dajatev za vse 
načine transporta 

V pripravi: Proposal for improvements in infrastructure use and charging. 

H. UIU^I »PMIMJI              _ _      j 
Minimalni Izkoristki neindustrijskihlCouncil Dlrective 92/42/EEC of 21 Mav 1992 on ediciencv reguirements lor new hot-waterl 
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Ukrepi za zmanjševanje emisij 
TGP do Ieta2010 EU zakonodajni akt 

kotlov od 4 do 400 kW boilers fired with IkjukJ or gaseous fuels. 
Ukrepi za promocijo energetske 
učinkovitosti 

Izboljšanje standardov toplotne 
izolacije 

Direktiva o omejevanju emisij ogljikovega dioksida z izboljšanjem energijske učinkovitosti. 
93/692/EEC, direktiva SAVE. 
96/737/EC: Council Declsion of 16 December 1996 conceming a multiannual program me for 
the promotion of energy efficiency In the Communlty - SAVE II. 
Declsion No 647/2000/EC of the European Pariiament and of the Council of 28 February 2000 

adopting a multiannual programme for the promotion of energy efficiency (SAVE) (1996 to 
2002). 

Ukrepi promocije za povečanje 
rabe obnovljivih virov 

93/500/EEC: Council Decision of 13 September 1993 conceming the promotion of renevvable 
energy sources in the Community (Altener programme). 
96/352/EC: Council Decision of 16 May 1996 conceming a multiannual programme for the 
promotion of renevvable energy sources In the Community (Altener II). 
Decision No 646/2000/EC of the European Pariiament and of the Council of 28 February 2000 
adopting a multiannual programme for the promotion of renevvable energy sources in the 
Communitv (Altener) (1996 to 2002). 

Izvedba, lastnostih in način 
delovanja kurilnih naprav in 
sistemov za pripravo tople vode v 
neindustrijskih stavbah 

Council Directive 78/170/EEC of 13 February 1978 on the performance of heat generator« for 
space heating and the production of hot water in new or exlstlng non- Industrial buildings and 
on the insulation of heat and domestic hot-water distributlon in new non-industrial buildings. 

Označevanje gradbenega 
materiala glede toplotno izolativnih 
lastnosti 

Council Directive 89/106/EEC of 21 December 1988 on the approxlmation of laws, regulations 
and administrative provisions of the Member States relatlng to construction products 

Izboljšanje energijske 
karakteristike novih In deloma 
obstoječih zgradb 

Predlog: Proposal for a Directive of the European Pariiament and of the Council on the energy 
performance of buildings/* COM/2001/0226 final COD 2001/0098 7. 

Minimalni standardi energetske 
učinkovitosti za naprave končne 
rabe energije 

V pripravi: Proposal for a Framework Directive for Minimum Efficiency Requirements for End- 
Use Eguipment. 

Komercialni sektor 

Prostovoljni upravljalskl standardi Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993 allovving voluntary participation by 
companies In the Industrial sector in a Communitv eco-manaaement and audit scheme. 

Prostovoljni upravljalskl standardi 97/264/EC: Commlssion Decision of 16 April 1997 on the recognition of certlfication procedure« 
in accordance with Artide 12 of Council Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993, 
allovving voluntary participation by companies in the industrial sector in a Community eco- 
management and audit scheme. 

Prostovoljni upravljalskl standardi 97/265/EC: Commission Declsion of 16 April 1997 on the recognition of the International 
standard ISO 14001:1996 and the European standard EN ISO 14001:1996, establishlng 
specification for envlronmental management systems, in accordance with Artide 12 of Council 
Regulation (EEC) No 1836/93 of 29 June 1993, allowing voluntary participation by companies 
in the Industrial sector in a Communitveco-management and audit scheme. 

Energetsko učinkovita razsvetljava Directive 2000/55/EC of the European Pariiament and of the Council of 18 September 2000 on 
energv efficiencv reaulrements for ballasts for fluorescent lighting. 

Energetsko označevanje 
pisarniških naprav 

Regulation (EC) No 2422/2001 of the European Pariiament and of the Council of 6 November 
2001 on a Communitv energv efftclency labelling programme for Office eouloment. 

Energetsko učinkovite tehnologije 
v lavnem sektorju 

V pripravi: Initiatlve on energy efflcient public procurement 

Gospodinjstva 

Raba biomase za ogrevanje 
Pravilnik o splošnih zahtevah za 
navedbe o porabi energije in 
drugih bistvenih virov za določene 
tipe gospodinjskih aparatov z 
nalepkami In standardnimi 
inlormadlaml o Izdelku 

Council Directive 92/75/EEC of 22 September 1992 on the indlcation by labelling and standard 
prod ud Information of the oonsumptkm of energy and other reaources by househdd 
appliancM. 

Energetsko označevanje hišnih 
aparatov (hladilnikov In 
zamrzovalnikov) 

Commlssion Directive 04/2/EC of 21 January 1994 implementlng Council Diredivs 92/75/EEC 
wlth regard to energy labelling of househdd eiectric refrigerators, freezers and their 
combinations. 

Energetsko označevanje hišnih 
aparatov (pralni strolll 

Commlssion Directive 95/12/EC of 23 May 1995 implementlng Coundl Directive 92/75/EEC 
wtth regard to energv labelling of househdd washing machines. 

Energetsko označevanje hišnih 
aparatov (sušilni stroil) 

Commlssion Directive 95/13/EC of 23 May 1995 Implementlng Coundl Directive 92/75/EEC 
with regard to energv labelling of househdd eiectric tumble driers. 

Zahtevana energetska učinkovitost 
hišnih aparatov (hladilniki In 
zamrzovalniki) 

Directive 96/57/EC of the European Pariiament and of the Council d 3 September 1996 on 
energy effldency requirements for househdd eiectric refrigerators, freezers and combinations 
thereof. 

Energetsko označevanje hišnih 
aparatov (pralno - sušilni stroil) 

Commission Diredlve 96/60/EC of 19 September 1996 implementlng Council Diredive 
92/75/EEC with regard to energy labelling of househdd combined washer-driers. 

Energetsko označevanja hišnih 
aparatov (pomivalni stroji} 

Commlssion Directive 97/17/EC of 16 April 1997 implementing Council Diredive 92/75/EEC 
wlth regard to energy labelling of household dishwashers. 
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Ukrep! za zmanjševanje emisij 
TGP do ieta20l0 EU zakonodajni akt 

Energetsko označevanje hišne 
razsvetljava 

Commission Directive 98/11/EC of 27 Januarv 1998 impiementing Council Directive 92/75/EEC 
with regard to energv labelling of househoid lamps. 

Kmetijstvo in gozdarstvo 

Emisijski standardi za mobilne 
naprave 

Directive 97/68/EC of the European Pariiament and of the Council of 16 December 1997 on the 
approximation of the laws of the Member States relating to measures against the emission of 
gaseous and particulate poliutants from internal combustion engines to be instalied in non-road 
mobiie machinerv. 

5. Pridobivanje in distribucija enerqetskih surovin 

6. Industrijski procesi . .. 
Prilagoditev okoljskim standardom 
- IPPC 

Council Directive 96/61/EC of 24 September 96 conceming integrated pollution prevention and 
control, 24. 9.1996. 

Spodbujanje ukrepov za 
zmanjševanja in spremljanje 
emisij F-plinov 

V pripravi: Proposal for a Framework Directive on Fluorinated Gases. 

7. Poraba premazov, topil in redčil 
Prilagoditev standardom emisij 
VOC, v EU harmonizirana 
obveznost 

Council Directive 1999/13/EC of 11 March 1999 on the limitation of emissions of volatile 
organic compounds due to the use of organic solvents in certain activities and installations. 

8. Kmetijstvo  *;« .'a.;; ; ■" v' - : ... •' .. 
Spodbujanje pridelave biomase V pripravi: Reform of agricultural policy and Droduction of biomass for use in CHP 
9. Odpadki 
Standardi odlaganja odpadkov, v 
EU harmonizirana obveznost 

Council Directive 1999/31/EC of 26 April 1999 on the landfill of waste. 

10;"Ponori ■ ..." - • 

poročevalec, št. 57 40 11. junij 2002 



Dodatek B: Proračunske postavke v obdobju 2002-2003, ki so povezane z 
realizacijo Kjotskih ciljev. 

Konto Zadeva 

1518 URAD VLADE ZA INFORMIRANJE 
04031507 Obveščanje domače in tuje javnosti 

16 MINISTRSTVO ZA FINANCE 
06021602 Investicije in razvojni programi občinam 

21 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO 

05042101 
Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva - 
bilanca odhodkov 

12052105 Programi zapiranja premogovnikov 
14012102 Prilagajanje gospodarske zakonodaje pravnem redu EU 
14022101 Programi povečevanja konkurenčnosti 

14022106 
Spodbujanje tujih investicij in pospeševanje 
internacionalizacije 

05042101 Programi pospeševanja tehnološkega razvoja gospodarstva 
2124 Aaenclia RS za realonalni razvoi 

06012101 
Vzpostavitev in delovanje sistema regionalnestrukturne 
politike 

06012103 Razvojni regionalni programi - ostale regionalne spodbude 

23 MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 
11012302 Spremljajoči ukrepi prilagajanju EU 
11022302 Slovenski kmetijski okoljski program 

11032304 Strokovne in svetovalne naloge, izobraževanje in raziskovanje 
11042302 Program obnove, nege In varstva gozdov 

11022303 
Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva - račun finančnih 
terjatev in naložb 

24 MINISTRSTVO ZA PROMET 
13012403 Urejanje in nadzor na področju prometa 

13032403 
Investicijsko vzdrževanje in gradnja Javne železniške 
infrastrukture -ministrstvo za promet 

13032403 
Investicijsko vzdrževanje In gradnja javne železniške 
infrastrukture - Direkcija za železniški promet 

13032404 Prevozne storitve v javnem železniškem prometu 

25 MINISTRSTVO ZA OKOUE IN PROSTOR 

12012501 
Urejanje sistema na področju pridobivanja in distribucije 
energetskih surovin 

2368 
Investicijska dokumentacija za ekološko in tehnično sanacijo 
energetskih objektov 

4251 
12012502 

Priprava nove energetske strategije^ 
Prilagajanje energetske zakonodaje pravnem redu EU 

2374 Operacionalizacija energetske zakonodaje 
2366 Sofinanciranje dejavnosti harmonizacije z EU 

12012503 Prestrukturiranje energetike 
12022501 Urejanje in nadzor na področju električne energije 
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2361 Agencija za energijo 
4249 Alpska konvencija 

12022502 
Intervencije in programi na področju proizvodnje in 
distribucije električne energije 

4252 Priprava dela in študije HE - Spodnja Sava 
12032501 Tehnološka posodobitev NEK 

12042501 
Programi podpor na področju predelave in distribucije nafte in 
zemeljskega plina 

2375 Ekološka in tehnološka sanacija Nafte Lendava 

12052501 
Programi zapiranja premogovnika Trbovlje-Hrastnik po 
ZPZRTH 

4250 Programi zapiranja Rudnika Trbovlje-Hrastnik po ZPZRTH 

15012501 
Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje 
politike 

4405 Informacijsko - promocijska dejavnost 
5725 Izvedenska mnenja 
7617 Delovanje informacijskega sistema 
5496 Sofinanciranje nevladnih organizacij 
1360 Agende 21 in trajnostni razvoj 
2286 Mednarodno sodelovanje 
4301 

15022501 
Okoljsko izobraževanje - Eko šole 
Izboljšanje stanja okolja 

1598 Aktivnosti za približevanje k EU 
4404 Predpisi 
6336 Ciljni raziskovalni projekti 
8509 
1362 

PHARE CFCU - Slovenski nacionalni program - SNP 99 
Izvajanje operativnih programov s področja ravnanja z odpadki 

16012502 
Regulatorni okvir, splošna administracija in oblikovanje 
politike 

1370 Predpisi (stanovanja, gradbeni proizvodi in urejanje prostora) 
2523 AUpncila RS za okolje 

15022501 Izboljšanje stanja okolja 
2520 Naloge v zvezi s Konvencijo o klimatskih spremembah 
3537 Nacionalni program varstva okolja 
3548 
4257 

Študije in raziskovanje - varstvo okolja 
Aktivnosti za približevanje k EU - okolje 

2337 
2525 

Ravnanje z odpadki 
^aenclla RS za učinkovito rabo eneralie 

12062501 Urejanje In spremljanje področja učinkovite rabe energije 
12062502 Spodbujanje učinkovite rabe energije 
12062503 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 

12062503 
Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije - račun finančnih 
terjatev in naložb 

33 MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT 

05023301 
Znanstveno - raziskovalna dejavnost v javnih raziskovalnih 
organizacijah 
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Poročilo o 

OPRAVLJENIH POSTOPKIH AGENCIJE 

RS ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 

PREOBLIKOVANJA PODJETIJ ZA 

OBDOBJE V ČASU OD 7.8.1996 

DO 31.3.2002 

- EPA 556 - III 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA pošilja v prilogi poročilo o opravljenih postopkih Agencije 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 

podjetij za obdobje v času od 7.8.1996 do 31.3.2002. 
Številka: 011-3/01-1/11 
Datum: 31.5.2002 

ZADEVA: Poročilo o opravljenih postopkih Agencije RS za Roža Žust, l.r. 
revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij namestnica generalne direktorice 
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REPUBUKA SLOVENIJA 

Mi 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

DUNAJSKA 22 
1000 LJUBLJANA-SLOVENIJA 

TEL: 01/434-33-4S, 434-33-44 • FAX: 01/300-84-55 

Številka: 011-3/02 
Datum: 27.5.2002 

POROČILO 

O OPRAVLJENIH POSTOPKIH 

AGENCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 

PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

ZA OBDOBJE OD 

7.8.1996 DO 31.3.2002 
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UVOD 

Poročilo Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja 
podjetij (v nadaljevanju: agencija za revidiranje) o opravljenih postopkih v času od 
7.8.1996 do 31.3.2002 je sestavljeno v skladu z zakonom o Agenciji Republike 
Slovenije za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij in o Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Ur.list RS, št. 48/94, 18/95 - 
ustavna odločba, 58/95, 18/96, 27/96 - ustavna odločba, 35/98 - ustavna odločba in 
54/99 - ustavna odločba), ki določa, da mora agencija za revidiranje trimesečno 
poročati Državnemu zboru Republike Slovenije o opravljenih postopkih revizije 
lastninskega preoblikovanja podjetij. 

OPRAVLJENE NALOGE AGENCIJE ZA REVIDIRANJE 

Naloge agencije za revidiranje so določene s predpisi. Zajemajo različne oblike 
revidiranja pravilnosti in zakonitosti sprememb družbene lastnine, v preteklih letih pa 
tudi ugotovitev velikosti premoženja v zvezi s postopki privatizacije državnega 
premoženja. 

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

V letošnjem letu agencija za revidiranje ni uvedla novih postopkov revizije 
lastninskega preoblikovanja podjetij, je pa sodelovala v pravdnih postopkih, ki 
tečejo na podlagi vloženih tožb zoper odločbe, izdane v tovrstnih postopkih. 

Revidirane pravne osebe ter druge pravne in fizične osebe so od leta 1993 dalje na 
sodiščih vložile 85 tožb zoper odločbe revizijskega organa. V njih izpodbijajo za 
21.690 milijonov tolarjev ugotovljenih oškodovanj, kar predstavlja 64 % vseh 
oškodovanj po revizijskih odločbah. 

Sodni postopek je pravnomočno končan v 75 zadevah, in sicer: 
• 29 zadev je končanih zaradi umika tožbe tožeče pravne osebe, 
• 15 zadev je končanih zaradi tega, ker tožeča pravna oseba ni vložila pritožbe 

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

drugostopno odločbo, 
• 17 zadev je končanih v postopku revizije na Vrhovnem sodišču Republike 

Slovenije, 
• v 3 zadevah je vložena revizija na Vrhovno sodišče Republike Slovenije. 

V postopkih, ki so pravnomočno končani, je sodišče potrdilo za 12.831 milijonov 
tolarjev oškodovanj družbene lastnine (89 %). Za pravne posle in dejanja v znesku 
1.636 milijonov tolarjev (11 %) pa je sodišče ugotovilo, da ne pomenijo oškodovanja 
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družbene lastnine. 

V10 zadevah pristojna sodišča še niso pravnomočno odločila o toženih odločbah 
revizijskega organa. Zadeve, ki so še v reševanju, predstavljajo 12 % vseh vloženih 
tožb in 33 % toženih zneskov iz revizijskih odločb. 

V poročevalskem obdobju, od 7.8.1996 do 31.3.2002, je agencija za revidiranje 
dokončala 56 postopkov revizije lastninskega preoblikovanja, in sicer je dokončala 
21 postopkov, ki jih je sama uvedla, 14 prevzetih postopkov, pri katerih je prejšnji 
revizijski organ izdal le sklep o začetku postopka, revidiranje pa se še ni pričelo ter 
21 prevzetih postopkov, za katere je prejšnji revizijski organ že izdal revizijsko 
poročilo, agencija za revidiranje pa je proučila pripombe revidiranih pravnih oseb, 
izdala posebna poročila o revidiranju povezanih družb v tujini in uradne zaznamke o 
izvršitvi odločb oziroma vložila ovadbe za kazniva dejanja in gospodarske prestopke 
ter predloge za uvedbo postopka o prekršku. 

Zbirni podatki o vseh opravljenih postopkih revizije lastninskega preoblikovanja 
podjetij (1.124) od leta 1993 do konca preteklega leta, so prikazani v Poročilu o 
delu agencije za revidiranje za leto 2001. Seznam revidiranih pravnih oseb z 
ugotovljenimi zneski oškodovanja družbenega kapitala oziroma premoženja podjetij 
je tudi na internetni strani agencije za revidiranje (http://www.siQov.si/aripD). 

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

V prvem trimesečju letošnjega leta je agencija za revidiranje dokončala 13 od 26 
nedokončanih postopkov iz preteklih let. 

Uvedla je 11 novih postopkov, tako je na dan 31.3.2002 v teku 24 postopkov, od 
tega je bilo za 2 pravni osebi že izdano revizijsko poročilo, ni pa še potekel rok za 
pripombe. 

Pri v I. trimesečju dokončanih revizijskih postopkih so bila ugotovljena podobna 
zmanjšanja kot v prejšnjih obdobjih kot npr.: neutemeljen odpis ali izbris terjatev, 
previsoko izplačan regres, neutemeljena nakazila družbam in fizičnim osebam, 
prodaja osnovnih sredstev in lastniškega deleža pod knjigovodsko vrednostjo in brez 
cenitve, ne obračunane obresti. Ugotovljene pa so bile tudi nove oblike zmanjšanja 
premoženja. 

• Zasebno podjetje, katerega ustanovitelji so bili delavci družbenega podjetja, je za 
družbeno podjetje in tudi za druge kupce nabavljalo blago. Pri poravnavanju 
obveznosti za nabavljeno blago je bilo zasebno podjetje v veliki meri odvisno od 
denarnih sredstev, ki mu jih je družbeno podjetje dnevno nakazovalo kot 
kratkoročni kredit ali kot predujem. Pogodb ali drugih listin, ki bi bile podlaga za 
nakazila, revidirana pravna oseba ni predložila. Zneske prejetih nakazil je 
zasebno podjetje evidentiralo v okviru obveznosti kot »nerazporejena sredstva«, 
družbeno podjetje pa v okviru terjatev kot »nerazporejena sredstva«. Da bi se 
znižal znesek terjatev družbenega podjetja do zasebnega, je družbeno podjetje v 
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multilateralno kompenzacijo prijavilo fiktivne obveznosti, ki tudi v poslovnih 
knjigah niso bile izkazane. Zato se je po opravljenih pobotih znesek terjatev še 
povečeval. Družbeno podjetje je te terjatve kasneje odpisalo in s tem povzročilo 
zmanjšanje premoženja. 

• Zasebno podjetje je dokapitaliziralo družbeno podjetje in postalo njegov 80 % - 
večinski lastnik, kar je bil osnovni namen investitorja. Kot kriterij za določitev 
lastniškega deleža zasebnega podjetja po dokapitalizaciji je bila upoštevana 
vrednost, ki je bila nižja od likvidacijske vrednosti, ker so bile pri določanju 
ocenjene vrednosti podjetja upoštevane neizkazane obveznosti do delavcev za 
neizplačane plače, za izplačilo katerih pa novi večinski lastnik tudi ni prevzel 
nobenih obveznosti. Kot večinski lastnik je zasebno podjetje odločalo o poslovni 
in finančni politiki bivšega družbenega podjetja tako, da mu je povzročalo škodo; 
brezobrestno je financiralo in odlivalo denar v tri zasebna podjetja, ki so bila pod 
lastniško ali upravljalsko kontrolo istega lastnika, sklepalo je škodljive posle v 
zvezi z nakupom in prodajo delnic, prodajalo je zemljišča in gradbene objekte pod 
knjigovodsko vrednostjo. V enem od treh podjetij, v katero so se po nalogu 
večinskega lastnika brez pravne podlage odlivala velika denarna sredstva, je bil 
na njegov predlog uveden stečaj, kar pomeni, da bo večina teh sredstev za 
podjetje izgubljenih. 

Agencija za revidiranje je s postopki revizije za obdobje od 1.1.1993 do vpisa 
lastninskega preoblikovanja pričela v letu 1997. Do konca marca 2002 je uvedla 219 
tovrstnih postopkov in jih 195 zaključila (preglednica v prilogi). 

Od 195 zaključenih postopkov je v 165 postopkih oziroma pri 85 % dokončanih 
postopkih, revizijski organ ugotovil zmanjšanje družbenega kapitala oziroma 
premoženja po 48. in 48.a členu ZLPP v znesku 16.091 milijonov tolarjev. 

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

ftaslednja preglednica prikazuje zmanjšanje družbenega kapitala oziroma 
premoženja podjetja po 1.1.1993 izkazano po vrstah pravnih poslov in pravnih dejanj 
iz48.a in 48. člena ZLPP. 
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Tabela : Zmanjšanje družbenega kapitala oziroma premoženja iz 48.a in 48. člena ZLPP, 
ugotovljeno v postopkih revizije po 1.1.1993, po stanju na dan 31.03.2002 

'A-'v*^ V~' V ' •. f* ■*' •' •* ."r« V .. 
ZMANJŠANJE DRUŽBENEGA KAPITALA OZ. PREMOŽENJA IZ 
48.a IN 48. ČLENA ZLPP ' vi . ^ - 4 2 

Zneski. 
'tik. ' /" 
:£;v,-T 
mio SIT 

Delež : 
. * V-•"•'•T* 

• -.v. .• ;• 
v% ; ' 

i- Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a člena ZLPP (seštevek 
od 1 do 10) 

8.214 51,0 

1. Posojila po prenizki obrestni meri 4 0,0 
2. Posojilo za nakup sredstev po prenizki obrestni meri 1 0.0 
3. Prenizke najemnine 731 4,6 
4. Nepravilna delitev dobička 959 6,0 
5. Izdaja prednostnih delnic in nepravilna delitev dobička 0 - 
6. Nedokumentirano ali neutemeljeno izplačevanje pavšalnih 
stroškov 

115 0,7 

7. Neutemeljen odpis terjatev 3.916 24,3 
8. Neodplačan prenos kapitala izven sestavljenih oblik 289 1,8 
9. Najemanje posojil ali izplačila obresti na obveznice po previsoki 

obrestni meri 
8 0,0 

10. Druga oškodovanja po 48.a členu 2.191 13,6 
h. Iz pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48. člena ZLPP(seštevek 

od 1 do 10) 
7.877 49,0 

1. Zmanjšanje premoženja podjetja 1.665 10,3 
2. Nakup podjetja s krediti brez revalorizacije 0 - 
3. By pass podjetja 2.338 14,5 
4. Prodaja podjetja 0 - 
5. Sklenitev škodljivih poqodb 3.729 23,2 
6. Izdaja prednostnih delnic za družbeni kapital 0 - 
7. Neupravičene prednosti skupin ali posameznikov 0 - 
8. Brezplačni prenos družbeneqa kapitala 0 - 
9. Neustrezna upravljalska in druqa ravnanja 145 1.0 
10. Nad tretjinsko oškodovanje 0 - 

I+II SKUPAJ zmanjšanje kapitala oz. premoženja 16.091 100,0 

m. Iz nadaljevanih pravnih poslov in pravnih dejanj iz 48.a in 48. člena 
ZLPP 

1.982 * « • ). 
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ZMANJŠANJE PO 48 IN 48.a ČLENU ZLPP 
pregled po vrsti zmanjšanja 

Zmanjšanje premoženja 
podjetja * 
10.3% 

Neustrezna upravljavska in 
druga rav rvanja 

N edok um entirano 
izplačevanje stroškov 

0.7% 

Druga oškodovanja po 
48.a Členu 

13,6% 

Neodplačan prenos 
kapitala 

1,8% 

pogodb 
23.2% 

Med posameznimi vrstami zmanjšanja družbenega kapitala oziroma premoženja po 
48. in 48.a členu ZLPP je največ zmanjšanj zaradi neutemeljenega odpisa terjatev 
(24 %) in sklenitve škodljivih pogodb (23 %), sledijo pa zmanjšanja zaradi prenosa 
poslovnih funkcij na družbe, ki so v delni ali popolni lasti zaposlenih pri družbeni 
pravni osebi (15 %) in druga oškodovanja po 48. a členu (14 %). 

3. Revizija po zakonu o zaključku lastninjenja 

V prvem trimesečju letošnjega leta je agencija za revidiranje uvedla 1 postopek po 
zakonu o zaključku lastninjenja. Uvedbo tovrstnega postopka lahko zahtevajo 
delničarji ali družbeniki, katerih skupni delež dosega najmanj desetino vrednosti 
kapitala družbe. Zaradi te omejitve je malo pobud, ki izpolnjujejo pogoje za 
uvedbo postopka. Agencija za revidiranje je času od 1.5.1998 do 31.3.2002 uvedla 
le 4 postopke revizije pri pravnih osebah, ki so lastninsko preoblikovanje že izvedle 
(2 postopka sta zaključena, 1 pa ustavljen). 

4. Revizija porabe sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo 

Agencija za revidiranje je do 1.2.2002, ko se je zaključilo revidiranje porabe sredstev 
dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo za obdobje od 1.1.1993 do 31.12.2000, 
opravila 53 revizij. 

Na podlagi zakona o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo* je 
agencija za revidiranje od meseca avgusta preteklega leta opravljala revizije porabe 
sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo za obdobje od 1.1.1993 do 
31.12.2000 in dokončala revizijo pri 99 pravnih osebah. Te so v otvoritveni bilanci 
stanja na dan 1.1.1993 oblikovale dolgoročne rezervacije za izvedbo programa 
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ekološke sanacije v znesku 25.294 milijonov tolarjev (z letnim koeficientom 
revalorizirane po stanju 31.12.2000 pa 54.968 milijonov tolarjev). V revizijskih 
postopkih je bilo ugotovljeno, da je še za 36% neporabljenih revaloriziranih 
sredstev po stanju konec leta 2000 (19.719 milijonov tolarjev), da je bilo 4% 
sredstev porabljenih po spremenjenem programu in da 0,2% porabe ni bilo v skladu 
z odobreni programom ekološke sanacije oziroma je bila poraba dvomljiva. 

Agencija za revidiranje je po končani nalogi s pomočjo ankete pridobila pozitivne 
informacije o zadovoljstvu podjetij z opravljenimi postopki. Zato je podjetjem, ki so 
imela še neporabljena sredstva za ekološko sanacijo konca leta 2000, poslala 
ponudbo za revidiranje porabe sredstev rezervacij za ekološko sanacijo v letu 2001. 
Revizijo porabe sredstev v tem letu namreč lahko opravi agencija za revidiranje ali pa 
gospodarska revizijska družba. 

Do 31.3.2002 je agencija za revidiranje uvedla revizijo pri 10 pravnih osebah (od 
skupno 14, ki so sprejele ponudbo agencije za revidiranje) in jo dokončala pri 4 
pravnih osebah. Te so imele 499 milijonov tolarjev neporabljenih revaloriziranih 
sredstev po stanju konec leta 2000. V letu 2001 so v skladu z odobrenim programom 
porabile 9 milijonov tolaijev, 2 milijona tolarjev pa so porabile po spremenjenem 
programu. 

Pripravila: 
Janja Šuman, svetovalka 
Nada Metljak, vodja sektorja za revizijo 

Roža ŽUST, l.r. 

namestnica generalne direktorice 

* Zakon ureja nadzor nad porabo sredstev dolgoročnih rezervacij, za katera so podjetja v postopku 
lastninskega preoblikovanja v otvoritveni bilanci stanja oblikovala dolgoročne rezervacije za 
odstranitev odpadkov ter za objekte, tehnologije in naprave, namenjene zmanjševanju 
obremenjevanja okolja. 
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© 
REPUBLIKA SLOVENIJA 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REVIDIRANJE LASTNINSKEGA 
PREOBLIKOVANJA PODJETIJ 

DUNAJSKA 22 
1000 LJUBLJANA - SLOVENIJA 

TEL: 01/434-33-45,434-33-44 FAX: 01/300-84-55 

PRILOGA 

Preglednica 5.1 

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

Vsi zneski v preglednici so v tolarjih. 

Oznake Šifranta pobudnikov revizl|e oziroma vlagateljev zahtev za uvedbo revizijskega postopka: 
1. Po uradni dolžnosti, 2.0rgani za notranje zadeve , 3. Javni tožilec, 4. Javni pravobranilec. 5. Družbeni 
pravobranilec, 6. Agencija za privatizacijo, 7. SRD oz. Sklad RS za razvoj, 8.Upravičenci iz 9. člena 
zakona 2LPP, 9.. Skupščine DPS, 10. Komisija Državnega zbora, 11. Ostali vlagatelji, 12. Posebni zakon 
13. Odškodninski sklad, 14. Kapitalski sklad, 15. PID, 16. Lastniki - druge pravne osebe, 17. Notranji 
lastniki, 18. Lastniki - druge fizične osebe, 19. DURS, 20.Sindikati, in 20. Brez pobude. 
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Poročilo o 

OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM 

NADZORU MINISTRSTVA ZA FINANCE, 

SLUŽRE ZA NADZOR PRORAČUNA, 

ZA ORDODJE OD JULIJA DO 

DECEMDRA 2001 

- EPA 557 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Številka: 401-00/2001-5 
Ljubljana, 30.05.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 76. redni seji dne 30.5.2002 
seznanila s: 

- POROČILOM O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM 
NADZORU MINISTRSTVA ZA FINANCE, SLUŽBE ZA 

NADZOR PRORAČUNA, ZA OBDOBJE OD JULIJA DO 
DECEMBRA 2001, 

ki ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije na podlagi 
106. člena Zakona o javnih financah. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

1 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

POROČILO 

O OPRAVLJENEM INŠPEKCIJSKEM NADZORU MINISTRSTVA ZA FINANCE SLUŽBE 

ZA NADZOR PRORAČUNA ZA OBDOBJE OD JULIJA DO DECEMBRA 2001 

Poročilo o opravljenem inšpekcijskem nadzoru Ministrstva za 
finance Službe za nadzor proračuna za obdobje od julija do 
decembra 2001 je predloženo po 106. členu Zakona o javnih 
financah (Ur.l.RS, št. 79/99), ki Ministrstvu za finance nalaga, da 
obvešča Vlado RS in Računsko sodišče o opravljenem nadzoru, 
ugotovitvah in odločitvah, Vladi RS pa, da polletno obvešča Državni 
zbor. 

UVOD 

S sprejetjem Zakona o javnih financah so bili postavljeni temelji za 
vzpostavitev decentraliziranega finančnega nadzora v državni 
upravi in v občinah. Finančni nadzor se v okviru državne uprave 
vzpostavlja na nivoju neposrednih proračunskih uporabnikov in 
je zakonsko definiran kot sistem notranjih kontrol in notranje 
revizije, za organizacijo ustreznih oblik finančnega nadzora v 
občinah pa je zakon pooblastil ministra za finance z izdajo navodil. 
Ministrstvo za finance ima pri vzpostavitvi decentraliziranega 
finančnega nadzora kot centralni organ koordinacijsko in 
usmerjevalno vlogo, ki naj bi jo v naslednji fazi s predlaganimi 
spremembami zakona razširilo tudi na nivo posrednih 
proračunskih uporabnikov (zavodi, skladi, agencije). 

Ministrstvo za finance je po Zakonu o javnih financah centralni 
organ, ki ima dve vlogi, katere pristojnosti segajo od zgoraj 
navedene koordinacijske in usmerjevalne vloge pri vzpostavitvi 
in delovanju decentraliziranega finančnega nadzora tudi na 
pristojnost za izvajanje nadzora nad poslovanjem s sredstvi 
državnega proračuna v drugi obliki finančnega nadziranja kot 
inšpiciranje proračunskih sredstev. V tej obliki nadziranja imajo 
proračunski inšpektorji Ministrstva za finance posebna pooblastila, 
da ukrepajo v primeru ugotovljenih nezakonitosti. 

Inšpekcijske pristojnosti Ministrstva za finance so na področju 
poslovanja s sredstvi proračuna vseh neposrednih in posrednih 
proračunskih uporabnikov; po potrebi so vključene tudi občine in 
drugi prejemniki proračunskih sredstev. Izvaja se po upravnem 
postopku po proračunskih inšpektorjih Ministrstva za finance. 

1. INŠPEKCIJSKI NADZOR 

1.1. Pristojnosti 

Ministrstvo za finance opravlja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 
Zakona o javnih financah in predpisov, ki urejajo finančno, 
materialno in računovodsko poslovanje neposrednih in posrednih 
uporabnikov državnega proračuna, Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije, oba v obveznem delu zavarovanja. 
Opravlja nadzor nad zakonitostjo in namenskostjo uporabe 
sredstev iz javnih financ in upravljanjem z državnim premoženjem. 

Če je za opravljanje nadzora potrebno, le-ta vključuje tudi nadzor 
nad porabo nakazanih sredstev državnega proračuna občinam 
in drugim prejemnikom proračunskih sredstev. 

1.2. Postopek 

Inšpekcijski nadzor opravlja Ministrstvo za finance Služba za 
nadzor proračuna po proračunskih inšpektorjih po upravnem 
postopku; po določbah posebnega upravnega postopka po 
Zakonu o javnih financah ob subsidiarni uporabi določb Zakona o 
upravi in Zakona o splošnem upravnem postopku. Proračunski 
inšpektorji imajo v postopku nadzora po Zakonu o javnih financah 
posebna pooblastila, da ob ugotovitvi kršitev zakona, drugega 
predpisa ali akta z odločbo naložijo dejanja za odpravo 
nepravilnosti, ob ugotovitvi, da se sredstva uporabljajo v nasprotju 
z zakonom ali proračunom pa lahko ustavijo tovrstna izplačila iz 
proračuna. Slednji ukrep nima suspenzivnega pravnega sredstva. 
Drugostopni organ za odločanje o pritožbi zoper odločbo 
Ministrstva za finance Službe za nadzor proračuna izdane po 
proračunskem inšpektorju je Vlada RS. Odločbo drugostopnega 
organa se lahko izpodbija s tožbo pred Upravnim sodiščem. 

Proračunski inšpektorji lahko tudi v postopku nadzora predlagajo 
neposrednim in posrednim uporabnikom ter obema zavodoma 
spremembe in dopolnitve njihovega poslovanja. 

Po določbah zakona o upravi imajo proračunski inšpektorji pravico 
in dolžnost predlagati uvedbo postopka zaradi prekrška zoper 
odgovorne osebe uporabnikov, prijaviti sume kaznivih dejanj, 
predlagati sprejem ukrepov pristojnim organom in drugo. 

1.3. Inšpekcijski postopki v času od 1.7. do 
31.12.2001 

Ministrstvo za finance Služba za nadzor proračuna je v času od 
julija do decembra 2001 zaključilo sedemindvajset inšpekcijskih 
postopkov nadzora v okviru svoje pristojnosti po 102. členu 
Zakona o javnih financah. 

Postopki so bili uvedeni po uradni dolžnosti na podlagi rednega 
letnega plana in na podlagi raznih vlog, prijav, oz. sporočil, ki jih 
mora inšpekcija obravnavnavati po 98. členu Zakona o upravi 
(Ur.l. RS, št. 67/94). V nekaterih primerih so bili postopki uvedeni 
na podlagi rednega letnega plana in so vključevali tudi preglede 
tistih nepravilnosti, na katere so prijavitelji opozarjali v vlogah. 
Poleg pregledov, ki so opisani v nadaljevanju, je inšpekcija 
obravnavala tudi vsebine posameznih vlog in na vloge prijaviteljem 
odgovarjala, ne da bi pri tem uvedla klasične inšpekcijske 
postopke. Za obravnavano obdobje so bili izvedeni inšpekcijski 
pregledi pri naslednjih proračunskih uporabnikih: 

poročevalec, št. 57 58 11. junij 2002 



1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
2. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
3. Ministrstvo za gospodarstvo - Agencija RS za regionalni 

razvoj 
4. Upravna enota Sežana 
5. Ministrstvo za okolje in prostor Uprava RS za jedrsko varnost 
6. Ministrstvo za okolje in prostor Urad za prostorsko planiranje 
7. Senat za prekrške RS 
8. Kadrovska služba Vlade RS 
9. Ministrstvo za finance Urad RS za nadzor prirejanja iger na 

srečo 
10. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
11. Osnovna šola Janko Padežnik 
12. Ministrstvo za finance 
13. Agencija RS za revidiranje lastninskega preoblikovanja 

podjetij 
14. Ministrstvo za finance Davčna uprava RS 
15. Ministrstvo za notranje zadeve-Policija 
16. Ministrstvo za okolje in prostor 
17. Ministrstvo za obrambo 
18. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
19. Pokrajinski arhiv Maribor 
20. Okrožno sodišče Koper 
21. Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 
22. Okrožno državno tožilstvo Kranj 
23. Ministrstvo za gospodarstvo 
24. Okrožno sodišče v Novem Mestu 
25. Upravna enota Metlika 
26. Upravna enota Krško 
27. Ministrstvo za pravosodje 

2. UGOTOVITVE IN ODLOČITVE 

2.1. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano 

Pregledano obdobje: leto 2000 

Predmet pregleda: 

3344 -Materialni stroški 
1430 -Kmetijstvo: Poskusni centri za sadjarstvo, vinogradništvo 

in oljarstvo 
6326 -Varstvo gozdov:Preventivno varstvo gozdov 
2435 -Podeželje in agrarne operacije: Nacionalni program 

namakanja 
2436 -Podeželje in agrarne operacije: Vzdrževanje akumulacije 

Vogršček 
2449 -Skupni namen: Podpora ukrepom za pospeševanje 

kmetijstva v občinah 
6635 -Projekt posodobitve evidentiranja nepremičnin v RS 
4181 -Javni zavod Lipica - investicijsko vzdrževanje in oprema 
6767 -Javni zavod Kobilarna Lipica 
6557 -Usposodobitev javnih zavodov, ustanov in razvojnih 

centrov v kmetijstvu 
1429 -Strokovne naloge v rastlinski proizvodnji 

Ob pregledu porabe proračunskih sredstev za materialne stroške 
z vidika skladnosti s predpisi o javnem naročanju in na tej podlagi 
sklenjenih pogodb inšpekcija ni odkrila nezakonitosti. Opozorila 

je le na nekatere pomanjkljivosti, ki pa jih je uporabnik odpravil že 
med samim pregledom. 

Pogodba o financiranju ustanovitve in začetku delovanja 
poskusnega centra za oljarstvo je bila sklenjena s Kmetijsko 
veterinarskim zavodom Nova Gorica in je določala, da mora 
pogodbena stranka za leto 2000 podati poročilo. Poročilo ni bilo 
ustrezno, saj ni vsebovalo finančnega dela poslovanja tako kot 
program, ki je bil podrobno razdelan tudi v finančnem delu 
poslovanja, zaradi česar ni bila mogoča primerjava. 

Na področju porabe sredstev za preventivno varstvo gozdov ni 
bilo odkritih nepravilnosti, saj je po mnenju inšpekcije sicer 
vzpostavljen nadzor, ki pa bi ga moral uporabnik dopolniti z 
občasnimi pregledi pri upravičencih. 

Za sredstva, ki so bila namenjena za nacionalni program 
namakanja je ob pregledu še ne realizirane pogodbe z občino 
Ormož inšpekcija ugotovila, da dokumentacija, ki je bila podlaga 
za izplačilo ne ustreza glede na navedbe v pogodbi, zato je 
predlagala dodatno preverjanje glede izvedbe javnega razpisa, ki 
naj bi ga izvedla občina. 

Za porabo sredstev za podporo ukrepom za pospeševanje 
kmetijstva v občinah, ki je bila predmet pregleda že v letu 1998 je 
inšpekcija ponovno ugotovila, da so se sredstva sicer dodeljevala 
namensko, vendar pa netransparentno znotraj posameznih 
namenov v delu uporabe meril. 

Sredstva za redno dejavnost ter investicijsko vzdrževanje in 
opremo dodeljena javnemu zavodu Kobilarni Lipica so se 
uporabljala v okviru programa, vendar pa je uporabnik zavodu 
dopuščal prikazovanje stroškov, ki jih po mnenju inšpekcije brez 
podrobnejših analiz ni bilo mogoče utemeljiti. Skupni stroški uprave 
so se delili po ključu na stroške javne službe in stroške gostinstva 
in turizma v določeni višini neodvisno oziroma brez soglasja 
ministrstva, kar je po mnenju inšpekcije nedopustno. 

Sredstva za namen Usposobitve javnih zavodov, ustanov in 
razvojnih centrov v kmetijstvu se niso uporabljala skladno z 
določilom Zakona o javnih financah, ki določa uporabo sredstev 
za plačevanje že opravljenih nabav blaga in storitev in izjemoma 
dopušča možnost dogovarjanja preplačil na podlagi predhodnega 
soglasja ministrstva, pristojnega za finance. Inšpekcija je v odkritih 
primerih nezakonite uporabe sredstev, plačil računov v znesku 
6,500.000,00 SIT, k katerim niso bila priložena dokazila o 
opravljenih nabavah oz. storitvah, kot so določale pogodbe, 
predlagala uvedbe postopkov zaradi prekrška zoper odgovorne 
osebe uporabnikov. 

Prejemnik sredstev po pogodbi za opravljanje strokovnih nalog v 
rastlinski proizvodnji je podal nepopolno poročilo, iz katerega ni 
bilo mogoče razbrati, kako so se sredstva uporabljala znotraj 
posameznih strokovnih nalog. Inšpekcija je zato predlagala, da 
uporabnik naknadno zahteva popolno in končno poročilo o 
realizaciji finančnega programa poslovanja po pogodbi s 
Kmetijskim inštitutom Slovenije v znesku SIT 165.419.000,00, ki 
bo primerljiv s predloženim finančnim programom Kmetijskega 
inštituta Slovenije. 

Uporabnik je sicer v postopku podal pripombe na zapisnik, ki pa 
jih je bilo razumeti kot nekatera pojasnila oz. obvestilo o že sprejetih 
ukrepih za odpravo nekaterih nepravilnosti. 
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2.2. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Pregledano obdobje: 
leto 2000, 2001 

Predmet pregleda: 
6676 -Dejavnost srednjega šolstva 
8638 -Regresirana prehrana dijakov 

v zvezi s pregledom financiranja izvajanja izobraževalnega 
programa gimnazije v zasebnih šolah po sklenjenih pogodbah 

Inšpekcija je ob pregledu pogodb o financiranju izvajanja 
izobraževalnega programa gimnazije ugotovila, da je uporabnik 
nezakonito razširil pravice v zvezi s financiranjem dejavnosti 
zasebnim zavodom, ki jih zagotavlja Zakon o financiranju vzgoje 
in izobraževanja. 

Šele z uveljavitvijo spremembe 86. člena Zakona o financiranju 
vzgoje in izobraževanja dne 18.8.2001 so bila zasebnim šolam 
priznana sredstva iz naslova drugih osebnih prejemkov v skladu 
s kolektivno pogodbo. Inšpekcija je ugotovila, da za obdobje pred 
uveljavitvijo zakonske spremembe ministrstvo sporno razširjenih 
pravic financiranja ni izplačalo. 

2.3. Ministrstvo za gospodarstvo - Agencija RS za 
regionalni razvoj 

Obdobje pregleda: 
od 1.1.2000 do 31.5.2001 

Predmet pregleda: 
1848 -Materialni stroški 
1303 -Lastna udeležba EU projekti 
1849 -Strategija regionalnega razvoja 

Materialne stroške je agencija v nekaterih primerih plačevala v 
daljših rokih od dogovorjenih rokov plačil, ni pa bilo ugotovljenih 
primerov zaračunavanja zamudnih obresti s strani upnikov. 
Inšpekcija je opozorila na pomanjkljivosti v primeru sklenjene 
krovne pogodbe za nabavo pisarniškega materiala za leto 1999 
in 2000, ki med porabniki ne navaja agencije kot organa v sestavi 
ministrstva, opozorila pa je tudi na navajanje rokov plačil na 
naročilnicah z nepravimi pravnimi podlagami. 

Postopki o oddaji javnih naročil male vrednosti za porabo sredstev 
iz postavke lastna udeležba so bili sicerformalno pravilno izvedeni, 
le da je bilo ugotovljeno, da sta izvajalca Gospodarsko svetovanje 
s.p. Ljubljana in Regionalna razvojna agencija Mura Murska Sobota 
opravljali storitve še pred podpisom pogodb. Po določilih Pravilnika 
o postopkih za izvrševanje proračuna morajo uporabniki skleniti 
pogodbe pred pričetkom opravljanja storitev ali nabav blaga. 

Enako ugotovitev je inšpekcija navedla za porabo sredstev iz 
postavke Strategija regionalnega razvoja za pogodbi z občino 
Kranj in občino Komen. 

Inšpekcija je predlagala, da se v pogodbah, ki so zaradi 
gospodarnosti in racionalizacije javnofinačnih izdatkov skupne 
za ministrstvo in agencijo posamično uredi ločeno izstavljanje 
računov ter določi odgovorne na agenciji za izvajanje in nadzor 
nad pogodbami. Navedeno je po mnenju inšpekcije nujno zaradi 
zagotovitve preglednosti in razmejitve odgovornosti nadzora nad 
izvajanjem pogodb med ministrstvom in agencijo. 

V pripombah na zapisnik je uporabnik podal obvestilo o že 
odpravljenih posameznih nepravilnostih, ki so bile ugotovljene v 
postopku. 

2.4. Upravna enota Sežana 

Pregledano obdobje: 
Leto 2000 in 2001 

Predmet pregleda: 
2789 -Materialni stroški 
5461 -Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 
3661 -Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
Upravljanje s prihodki za leto 2000 in 2001 

Upravna enota se je v nekaterih pogodbah zavezala za plačilo 
računov v rokih, ki so bili v nasprotju z določili Zakona o 
izvrševanju proračuna v delu, ki navaja, da plačilni rok začne teči 
z dnem, ko uporabnik prejme listino, ki je podlaga za izplačilo. Ne 
glede na navedeno pa je izvrševala plačila skladno z zakonskim 
določilom. Inšpekcija ni ugotovila nezakonitosti postopkov oddaje 
javnih naročil ali nepravilnosti ob pregledu realizacij pogodb, ki so 
bile naključni predmet pregleda. 

Iz poročil o prometu in stanju na prehodnem računu pri Agenciji 
RS za plačilni promet je bilo razvidno, da sredstev niso raporejali 
na ustrezne plačilne račune dnevno, kot določa Odredba o računih 
ter načinu vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov. 
Upravna enota tako ni zagotovila pravočasnega izločanja 
prejemkov proračuna v proračun, kot to določa Zakon o javnih 
financah. Inšpekcija je zoper odgovorno osebo predlagala uvedbo 
postopka o prekršku pri sodniku za prekrške. 

2.5. Ministrstvo za okolje in prostor Uprava RS za 
jedrsko varnost 

Obdobje pregleda: 
leto 2000 

Predmet pregleda: 
- plačila po pogodbah, roki plačil 

poročila o doseženih ciljih in rezultatih 
prerazporeditve 

- povračila stroškov 
reprezentanca 
podpisovanje knjigovodskih listin 

Neupoštevanje pogodbenih določil glede plačilne obveznosti, 
neupoštevanje določil zakona glede pričetka štetja roka plačil in 
nepravilno izpoljnjevanje odredb za izplačilo predvsem glede 
datumov prejema listin za izplačilo, so bile v grobem ugotovitve 
inšpekcije. 

V pogodbe o sofinanciranju bi naj bila v bodoče vnešena večja 
preglednost z natančnejšimi zapisi obveznosti, tako za 
sofinancerje kot tudi za izvajalce storitev. Omogočiti je namreč 
potrebno primerjavo podatkov iz končnih poročil pred izplačili, 
vezanih na natančno opredeljene naloge za celotni projekt po 
posameznih letih. Nadalje določiti skrbnike postavk; skrbnik 
pogodbe oz. naročila mora v skladu s določili Navodila za finančno 
poslovanje opraviti vsebinsko kontrolo knjigovodskih listin In potrditi 
likvidacijo. Predlagano je bilo tudi natančnejše načrtovanje pri 
opredeljevanju potreb določenih namenov in postavk. 
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2.6. Ministrstvo za okolje in prostor Urad za 
prostorsko planiranje 

Pregledano obdobje: 
leto 2000 

Predmet pregleda: 
2554 -Modernizacija prostorskega načrtovanja 
1802 -Prostorski izvedbeni akti RS in druga dokumentacija 

javni razpisi in izvrševanje pogodbenih določil 
1020 -Uprava in administracija 
3428 -Materialni stroški 

reprezentanca 

Pri pregledu dokumentacije dveh javnih razpisov za izvedbo 
prostorske dokumentacije za sanacijo in izgradnjo visokovodnih 
nasipov ob reki Muri od Cvena do Vučje vasi in od Dokležovja do 
Kučnice, je bilo ugotovljeno, da je manjkala ocena strokovne 
komisije za vodenje oddaje javnega naročila o vsebini razpisne 
dokumentacije, s katero se oceni predvidena uspešnost 
postopka, kot to določa Zakon o javnih naročilih. Po dveh 
pogodbah z izvajalcem Družbe za načrtovanje in inženiring d.o.o. 
Murska Sobota za izdelavo prostorske dokumentacije za sanacijo 
in izgradnjo visokovodnih nasipov ob reki Muri, v zneskih SIT 
12.681.354,00 in SIT 12.994.086,00, bi moral izvajalec za 
zavarovanje svoje obveznosti iz naslova plačila zunanjim 
sodelavcem predložiti naročniku dve lastni bianco menici v 
določenem roku po sklenitvi pogodbe. Ugotovljeno je bilo, da 
izvajalec zavarovanja ni predložil, naročnik pa ga v skladu s 
pogodbama ni zahteval, kar je nedvomno neodgovorno ravnanje 
naročnika. V pripombah na zapisnik je stranka inšpekcijo o tem 
obvestila, da so izvajalca nemudoma pozvali k izpolnitvi te 
pogodbene obveznosti. V obrazložitvah sklepov so bile ugotovljene 
napake pri oddaji naročil za izdelavo lokacijskega načrta in 
primerjalne študije variant na trasi avtoceste Bič-Trebnje-Hrastje, 
razdeljene na tri odseke. 

Na pregledanih naročilnicah za reprezentanco niso bili datumi 
plačila določeni skladno s predpisi, na odredbah za plačilo pa so 
bili vpisani pravilno. 

Inšpekcija je predložila, naj naročnik v razpisih in razpisni 
dokumentaciji za izdelavo prostorske dokumentacije ne uporablja 
dveh meril; trajanja razpisanih del in ponujeni tehnični nivo, kar je 
bilo s strani stranke sprejeto. Glede na ugotovljene napake naj 
naročnik z doslednim in natančnejšim preverjanjem izpolnitve 
ponudbenih obrazcev zagotovi točnost izpolnjevanja obrazcev. 
Na naročilnicah naj bo opredeljen pravilen rok plačila v skladu s 
predpisi obvezujoč za obe strani. 

2.7. Senat za prekrške RS 

Pregledano obdobje: 
od 1.1.2000 do 30.6.2001 

Predmet pregleda: 

Sodniki za prekrške-izločen račun 765 
- Sredstva z investicije Ministrstva za pravosodje za potrebe 

Senata in Sodnikov za prekrške 
Knjigovodske listine 
Sodniki za prekrške (Kočevje, Cerknica, Ribnica, Domžale) 

Finančno poslovanje Senata za prekrške ni poslovalo na podlagi 
jasno razmejenih funkcij skrbnika postavke, predlagatelja odredbe 
In odredbodajalca kot predstojnika neposrednega uporabnika, 

saj Senat za prekrške ni opredelil funkcij v internem Navodilu za 
finančno poslovanje. 

V primeru nakupa osnovnih sredstev, konkretneje računalniške 
opreme in programov s strani Ministrstva za pravosodje za 
potrebe Senata in Sodnikov za prekrške, je bilo ugotovljeno, da 
sedanji postopki podeljevanja začasnih inventarnih številk ne 
zagotavljajo pravilnega razknjiževanje sredstev ob prevzemu. Iz 
računovodskih izpisov je bilo razvidno, da so bila sredstva, ki so 
bila predana posameznim sodnikom za prekrške, še vedno 
evidentirana kot sredstva senata. Pričakovati je bilo, da bodo 
opravljene vskladitve dejanskega stanja osnovnih sredstev s 
knjižnim ob rednem popisu na zaključku leta. 

Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da Sodniki za prekrške razpolagajo 
z različno opredeljenimi najemnimi pogodbami z različnimi standardi 
prostorov, premalo razvidnimi funkcionalnimi stroški v razmerju 
do ostalih najemojemalcev, kar posledično pomeni različne finančne 
učinke. 

Inšpekcija je podala nekaj predlogov za spremembe in dopolnitve 
poslovanja. 

V pripombah na inšpekcijski zapisnik je stranka v postopku med 
drugim navedla, da bo z novo sistemsko organizacijo Sodnikov 
za prekrške finančna služba Sodnikov za prekrške organizirana 
drugače in bolj racionalno. V nadaljevanju pa je podala tudi že 
nekatere zadovoljive rešitve glede ureditev ugotovljenih 
pomanjkljivosti. 

2.8. Kadrovska služba Vlade RS 

Obdobje pregleda: 
Leto 2000 

Predmet pregleda: 
3328 -Materialni stroški 
5221 -Republiške štipendije 
5596 -Republiške štipendije v tujini 
3652 -Državna odlikovanja 

Pri pregledu materialnih stroškov je bilo ugotovljeno, da so bila 
nekatera izplačila opravljena pred iztekom tridesetdnevnega roka 
plačila, ki po določbi Zakona o izvrševanju proračuna začne teči 
z dnem prejema verodostojne knjigovodske listine. Zakon o javnih 
financah za plačevanje obveznosti v breme državnega proračuna 
določa obvezno upoštevanje zakonitega roka plačil, kar zakon 
sankcionira v kazenskih določbah. Nekatera izplačila so bila 
opravljena na podlagi bančnih obvestil in ne na podlagi 
knjigovodskih listin. Nadalje uporabnik ni vodil evidenc o opravljenih 
vožnjah s službenimi avtomobili, kot to zahteva vladna uredba, 
zaradi česar ni bilo mogoče izvesti pregleda prevoženih kilometrov, 
namenov posameznih voženj, porabe goriva in podobno. 

Inšpekcija je zoper odgovorno osebo predlagala uvedbo postopka 
zaradi prekrška pri sodniku za prekrške zaradi neupoštevanja 
zakonitih rokov plačil. Ob ugotovitvi kršitve Uredbe o uporabi 
službenih avtomobilov v organih državne uprave je inšpekcija 
izrekla odločbo, s katero je izrekla ukrepe za odpravo 
nepravilnosti v določenem roku. Izrekla je ukrep obvezne 
vzpostavitve evidence službenih avtomobilov s podatki o znamki, 
tipu in vrsti avtomobila, registrski številki, letu proizvodnje, letu 
nabave, številki ohišja, moči motorja in podatkih o registraciji ter 
vzpostavitvi evidence opravljenih voženj z datumi voženj, imeni 
upravičencev, namenom in relaciji voženj, kilometrih ob prevzemu 
in po vožnji itd. 

11. junij 2002 61 poročevalec, št. 57 



2.9. Ministrstvo za finance Urad RS za nadzor 
prirejanja iger na srečo 

Obdobje pregleda: 
od 1.1.2000 do 31.5.2001 

Predmet pregleda: 
7236 -Materialni stroški 
2855 -Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Pri pregledu materialnih stroškov; pogodbe o najemu poslovnih 
prostorov in opreme z aneksi, računov, naročilnic, dobavnic, 
odredb za plačila, rokov plačil, potnih nalogov, obračunov stroškov 
potovanj in druge dokumentacije, ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Pri pregledu dokumentacije za investicije in investicijsko 
vzdrževanje; nabave prenosnih telefonov in pohištva tudi ni bilo 
ugotovljenih nepravilnosti. 

2.10. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Obdobje pregleda: 
od 1.1.1998 do 10.7.2001 

Predmet pregleda: 
7927 -Morsko biološko središče-leto 1998, 1999, 2000 
1953 -Morsko biološko središče-leto 2001 

Pri pregledu za obdobje leta 2000 in 2001 je bilo v zvezi z gradbeno 
pogodbo in aneksom med ministrstvom in SCT d.d.Ljubljana 
ugotovljeno, da so bili nejasno določeni roki plačil in nadzor nad 
opravljenimi gradbenimi deli, da dela niso bila izvedena v 
predvidenih rokih, nejasna vrednost celotne pogodbe z oziram 
na dodatna dela na brežini nad morsko biološko postajo v Piranu. 
Po pogodbi s samostojnim podjetnikom za svetovanje na področju 
vodenja investicij je bil predmet pogodbe nejasno definiran, iz 
podatkov na računu pa ni bilo razvidno za kakšno opravljeno 
delo je bil račun izstavljen na projektu Morsko biološko središče. 

Inšpekcija je predlagala, da uporabnik sklene nov aneks k pogodbi, 
s katerim naj med drugim natančneje opredeli plačila po 
posameznih začasnih situacijah za opravljena dela v rokih, kot jih 
določa zakon. Odgovornost za verodostojnost posamezne 
situacije naj nosi nadzorni organ. 
Z aneksom bo potrebno določiti nov terminski plan in novo vrednost 
dodatnih del na brežini nad Morsko biološko postajo v Piranu, pri 
čemer naj se upošteva ponudba izvajalca, spremenjen projekt 
sanacije brežine z novim gradbenim dovoljenjem ter dosedanje 
ugotovitve vseh sodelujočih. Nadalje je inšpekcija predlagala, naj 
se naknadno pojasni in utemelji znesek po izstavljenem računu 
po pogodbi za svetovanje na področju vodenja investicij in ponovno 
prouči pogodba v določenem členu v smislu razveljavitve oziroma 
spremembe, kar je bilo že upoštevano. 

2.11. Osnovna šola Janko Padežnik 

Obdobje pregleda: 
Leto 1999, 2000 in 2001 

Predmet pregleda: 
Materialni stroški 
-nabava učil 

-izobraževanje učiteljev 
-sredstva za ekskurzije 
sredstva za spremljanje ekskurzij 
-regres za letni dopust 
-jubilejne nagrade 
-sredstva za sindikalnega zaupnika 
-mednarodne dejavnosti šol 
-sredstva za šolo v naravi 
-subvencije za šolo v naravi 
-za prevoz zaposlenih 
-za prehrano zaposlenih 

Knjigovodska dokumentacija za prispevke in plače je bila za 
obravnavano obdobje predmet pregleda policije, davčne inšpekcije 
in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ker je šlo v 
tem primeru za sum kaznivega dejanja, so zoper eno osebo 
pristojni organi podali kazensko ovadbo. 

Inšpekcija je ob pregledu materialnih stroškov, razen prispevkov 
in plač ugotovila, da v obravnavanem obdobju uporabnik 
proračunskih sredstev ni vodil poslovnih knjig, ki bi omogočile 
pregled zakonite in namenske uporabe sredstev, skratka ni uredil 
nalog in organizacije računovodstva po Zakonu o računovodstvu. 
Inšpekcija je predlagala uvedbo postopka zaradi prekrška zoper 
odgovorno osebo uporabnika. 

Inšpekcija je priporočila, da uporabnik v najkrajšem času sprejme 
Pravilnik o računovodstvu, s katerim bo podrobneje uredil način 
sestavljanja knjigovodskih listin, odgovornosti, relacije in hranjenje 
dokumentacije. Nadalje naj uporabnik sprejme ukrepe za takojšnjo 
vzpostavitev poslovnih knjig in drugih evidenc, ki bodo zagotavljale 
spremljanje poslovanja ločeno za opravljanje javne službe in lastne 
dejavnosti. Uporabnik je že sprejel nekatere ukrepe po priporočilu, 
o čemer je naknadno obvestil inšpekcijo. 

2.12. Ministrstvo za finance 

Obdobje pregleda: 
Leto 2000 

Predmet pregleda: 
3332 -Materialni stroški 
4600 -Tekoče vzdrževanje informacijskega sisitema M F 
2847 -Investicijsko vzdrževanje državnih organov 

V okviru porabe sredstev za materialne stroške je bil pregledan 
postopek oddaje javnega naročila za dobavitelja pisarniškega 
materiala in postopek oddaje javnega naročila za storitve 
fotokopiranja in razmnoževanja, nekaj potnih nalogov za službena 
potovanja ter evidence glede uporabe službenih avtomobilov. 

V okviru porabe sredstev tekočega vzdrževanja informacijskega 
sistema je bilo pregledanih več pogodb za vzdrževanje 
računalniško podprtega enotnega računovodskega sistema, več 
odredb, računov in dokazil o opravljenih storitvah. 

V okviru porabe sredstev za investicijsko vzdrževanje državnih 
organov je bil pregledan postopek oddaje javnega naročila z 
neposredno pogodbo brez javnega razpisa za nakup specialne 
opreme za knjižnico in postopek oddaje javnega naročila za 
dobavo računalniške opreme. 

V inšpekcijskem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 
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2.13. Agencija RS za revidiranje lastninskega 
preoblikovanja podjetij 

Obdobje pregleda: 
Od 1.1.2000 do 30.6.2001 

Predmet pregleda: 
7281 -Materialni stroški 
2823 -Investicije in investicijsko vzdrževanje 

V okviru pregleda sredstev na proračunski postavki materialnih 
stroškov so bili pregledani naključno izbrani stroški povračil 
delavcev v zvezi z delom, stroški najema poslovnih prostorov, 
izdatki za odvetniške storitve, izdatki za pisarniški material ter 
stroški informacijskega sistema. 

V okviru postavke investicij in investicijskega vzdrževanja pa 
postopki nabave računalniške opreme. 

Nepravilnosti ni bilo ugotovljenih. 

2.14. Ministrstvo za finance Davčna uprava RS 

Obdobje pregleda: 
Leto 1999, 2000 in 2001 

Predmet pregleda: 
pogodba o najemu nepremičnine s postopnim odkupom 
pogodbe o delu in avtorske pogodbe 
nabava sredstev informacijske tehnologije in ostali odhodki iz 
naslova investicij 

Inšpekcija je ugotovila, da je bila pogodba z Invest Rentom d.o.o. 
Ljubljana o najemu nepremičnine s postopnim odkupom sklenjena 
na podlagi sklepa o oddaji javnega naročila z neposredno pogodbo. 
K pogodbi je bil sklenjen aneks, sklenitev aneksa št. 2 pa je bila v 
času inšpekcijskega postopka še v teku. Inšpekcija je primerjala 
višino najemnine z upoštevanjem obeh aneksov z ostalimi 
tovrstnimi najemninami in ni ugotovila večjih odstopanj. 

Pri oddaji del po pogodbi za naročilo male vrednosti v primeru za 
naročilo reševanje pritožb na področju dohodnine je bil izveden 
postopek izbire, ne da bi se dosledno upoštevali predpisi. Nekatere 
pogodbe za oddajo del vnosa podatkov o dohodnini so bile 
sklenjene neposredno, naročnik pa preverjanja ponudb ni imel 
izkazanih v dokumentaciji, uvedba postopka o prekršku pa zaradi 
zastaranja ni bila več mogoča. 

Inšpekcija je ugotovila, da postopki oddaje javnih naročil za nabavo 
informacijske opreme niso bili v vseh primerih izvedeni na način, 
kot ga je določal zakon glede obvezne pridobitve pozitivnega 
mnenja Centra Vlade za informatiko. Nadalje je inšpekcija ugotovila, 
da je v nekaterih primerih naročnik v razpisni dokumentaciji navajal 
konkretne znamke in tipe, kar ni v skladu z načeli konkurenčnosti 
med ponudniki ter delil javno naročilo, da bi se na ta način izognil 
javnemu razpisu. Inšpekcija je zoper odgovorno osebo naročnika 
predlagala uvedbo postopka zaradi prekrška, katerega postopek 
je bil glede na zastaralni rok še mogoč. 

Navedeno dejansko stanje je bilo ugotovljeno v dokaznem 
postopku po ponovni preučitvi vseh dejstev in okoliščin, ki jih je 
stranka navedla v pripombah na inšpekcijski zapisnik. 

2.15. Ministrstvo za notranje zadeve-Policija 

Obdobje pregleda: 
leto 2000 

Predmet pregleda: 
5572 -Materialni stroški 
5573 -Strelivo, plinska sredstva 
5579 -Osebna oprema 
5580 -Zaščitna sredstva 
Najem sob za namestitev policistov 

Primerjava stroškov nabave kriminalistično tehničnega materiala 
iz uvoza in stoškov pri nabavi streliv je pokazala, da so bili stroški 
za Policijo, ki so bili vkalkulirani v ceno materiala v primeru 
sklenjenih neposrednih pogodb z uvozniki višji od stroškov fiksne 
provizije v primeru sklenitev komisijskih pogodb. Postopki javnega 
naročanja niso bili v vseh pregledanih primerih izvedeni dosledno 
glede zahteve zbiranja ponudb in izkazovanja zbiranja v 
dokumentaciji. Popravilo helikopterja letalske policijske enote se 
po nekaterih ocenah ne bi izplačalo, poleg tega tudi ne ustreza 
potrebam, za katere je namenjen. Glede na dejstvo, da tržna 
vrednost helikopterju neprestano pada, bi bilo v izobig nadaljni 
zgubi potrebno po priporočilu inšpekcije hitro ukrepati ter tudi 
širše strokovno preučiti problem v zvezi z izvedbo popravil in 
generalnih remontov nasploh, ob dejstvu, da je nastala vrzel ob 
upokojitvi starejših delavcev iz vrst avtomehanikov, stroški 
popravil v tujini pa so visoki. 

Pri pregledu postopka oddaje javnega naročila za najem sob za 
namestitev policistov inšpekcija ni ugotovila kršitev zakona o 
javnem naročanju. 

Inšpekcija je podala več predlogov, poleg že navedenega še 
glede izbire najugodnejšega ponudnika v skladu s predpisi javnega 
naročanja in glede posodobitve nekaterih internih predpisov. 

2.16. Ministrstvo za okolje in prostor 

Obdobje pregleda: 
leto 2000 

Predmet pregleda: 
7807 -Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
3340 -Materialni stroški 
6736 -Saniranje neurejenih odlagališč in starih bremen 
1598 -Aktivnosti za približevanje k evropski skupnosti 
6336 -Ciljni raziskovalni projekti 
6339 -Nastavitev drugih georientiranih baz 
4405 -Informacijsko-promocijska dejavnost 

Pri pregledu dokumentacije za investicije in investicijsko 
vzdrževanje državnih organov je bilo ugotovljeno, da je bilo za 
vse nakupe informacijske tehnologije pridobljeno pozitivno mnenje 
Centra Vlade za informatiko in pri tem ni bilo ugotovljenih 
nepravilnosti. 

Inšpekcija je v zvezi z nabavo letalskih vozovnic za službena 
potovanja v okviru pregleda materialnih stroškov sicer po 
zaslišanju prič ugotovila, da je naročnik redno preverjal cene pri 
različnih ponudnikih, ni pa tega izkazoval v dokumentaciji. Za 
izvedbo storitev izdelave odločb je bilo ugotovljeno, da je bilo 
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naročilo oddano, ne da bi bilo opravljeno preverjanje cene in 
kakovosti. Stranka v postopku je v zagovor navajala, da navedeno 
storitev lahko opravljajo le odvetniki, ki so plačani po odvetniški 
tarifi, zaradi česar bi bilo vsakršno vnaprejšnje preverjanje 
nesmiselno. Nedoslednost pri izkazovanju preverjanja ponudnikov 
v dokumentaciji je bila ugotovljena tudi v primeru oddaje čiščenja 
preprog in tiskanja vizitk. 

Inšpekcija pri pregledu porabe sredstev iz ostalih proračunskih 
postavk ni ugotovila nepravilnosti. 

2.17. Ministrstvo za obrambo 

Obdobje pregleda: 
leto 2000 

Predmet pregleda: 
Uprava za obrambo Murska Sobota 
3333 -Materialni stroški 
5883 -Stroški operativnega delovanja 
5884 -Vojaške zadeve 
Slovenska vojska 
5897 -Usposabljanje vojakov na služenju vojaškega roka 
5900 -Vzdrževanje materialno tehničnih sredstev 
Najemna pogodba za privez v luki Koper 
Fakture dobaviteljev 

Uprava za obrambo Murska Sobota je izkazovala podatke o 
porabi sredstev, ki so se razlikovali od podatkov, ki jih je izkazovalo 
ministrstvo za porabo sredstev v enakem obdobju za Upravo za 
obrambo Murska Sobota, kar kaže na nevsklajenost evidenc. 
Ugotovljeno je bilo, da je razlike pripisati različnemu načinu 
zajemanja podatkov, v prvem primeru na podlagi prejete fakture 
in v drugem na podlagi plačane fakture. Za evidentiranje porabe 
sredstev sta se uporabljala dva različna računalniška programa. 
Nadalje je bilo ugotovljeno, da se stroški poslovnih prostorov v 
Murski Soboti niso obračunavali skladno z določili najemne 
pogodbe in dogovorjenim ključem na osnovi predložitve obračunov. 
Postopki, po katerih so si uprave za obrambo medsebojno 
odstopale neporabljena sredstva, niso bili ustrezni, predvsem pa 
pomanjkljivi z vidika utemeljitev in obrazložitev razlogov glede na 
sprejeti plan. 

Pri pregledu 3. operativnega območja Slovenske vojske je bilo iz 
poročila realizacije odhodkov glede na plan ugotovljeno, da podatki 
za plan niso bili ažurirani z naknadnimi spremembami, posledica 
tega pa je bil napačen podatek o odstotku realizacije v primerjavi 
s planom. Ugotovljeno je bilo, da tudi podatki o porabi sredstev 
glede na stroškovna mesta niso bili pravilni. 

Inšpekcija drugih nepravilnosti ni ugotovila, predlagala je dopolnitve 
in spremembe poslovanja v zvezi z ugotovljenimi nepravilnostmi. 

2.18. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

Obdobje pregleda: 
leto 2000 in 2001 

Predmet pregleda: 
4442 -Poslovni prostori CSD 
7884 -Mreža domov za starostnike 
6661 -Grobišča-Teharje, Kočevski rog in druga 
1283 -Sredstva za delovanje CSD 

Pri pregledu sredstev proračunske postavke Poslovni prostori 
Centrov za socialno delo je bilo ugotovljeno, da je mestna občina 

kot soinvestitor izgradnje poslovnih prostorov Centra za socialno 
delo v Novem Mestu zagotovila svoj sofinancerski delež z 
nakupom zemljišča od države, kar ji omogoča, da v upravnih 
postopkih nastopa kot investitor, medtem ko mora ministrstvo za 
sodelovanje v postopkih pridobiti pooblastilo župana. Inšpekcija 
je predlagala, da ministrstvo zavaruje svoj večinski investicijski 
vložek z ustrezno vknjižbo v zemljiški knjigi. V tem smislu je 
potrebno dopolniti tudi Navodilo za finančno poslovanje, da bi se 
za vnaprej zagotovila ustrezna zavarovanja v podobnih primerih. 

Projekte je po pogodbi z ministrstvom za soinvestiranje izgradnje 
doma starejših občanov pripravila občina Logatec, kasneje pa so 
se ti izkazali za izvedbeno nepopolne, z dopolnjevanjem pa so bili 
povzročeni dodatni stroški in posledično podražitev. Po predlogu 
inšpekcije bi bilo racionalneje s strani ministrstva organizirati in 
voditi pripravo vse dokumentacije, da bi se zagotovila uporabnost 
objekta. Tudi občina Ljutomer ni pravočasno izvršila pogodbene 
obveznosti pridobitve projekta za ureditev okolice in izvedbo 
zaključkov objekta doma starejših občanov Ljutomer, zato objekt 
v času inšpekcijskega pregleda še ni bil predan v uporabo. 
Inšpekcija je predlagala ustreznejši način poslovanja, ki bo že 
vnaprej onemogočal končne podražitve. 

Začasna obeležitev spominskega prostora ob grobiščih je bila po 
sklepu vlade s pogodbo o sofinanciranju oddana društvu, ki mu je 
bil podeljen status društva v javnem interesu. 

2.19. Pokrajinski arhiv Maribor 

Obdobje pregleda: 
leto 2000 

Predmet pregleda: 
-Izdaja nekaterih publikacij in izvajanje drugih aktivnosti v zavodu 

Inšpekcija je ugotovila, kot je že bilo ugotovljeno v enem od 
predhodnih pregledov, da je tudi v letu 2000 še pred sprejetjem 
ukrepov s strani pristojnega ministrstva Pokrajinski arhiv financiral 
nekatere dejavnosti, ki niso bile potrjene na Ministrstvu za kulturo 
kot pristojnemu ministrstvu. Navedene dejavnosti sta izvajala 
Arhivsko društvo Maribor in Mednarodni inštitut arhivskih znanosti, 
ki sta bila vpisana v ustrezni register kot društvi. Po mnenju 
inšpekcije je to financiranje prispevalo k negativnemu rezultatu v 
zaključnem računu Pokrajinskega arhiva za leto 2000. 

Ministrstvo za kulturo je na podlagi ugotovitev inšpekcije iz 
predhodnega inšpekcijskega pregleda že sprejelo ustrezne 
ukrepe za ureditev razmer in tako onemogočilo nadaljne prelivanje 
sredstev. 

2.20. Okrožno sodišče Koper 

Obdobje pregleda: 
od 1.1. 2000 do 30.6.2001 

Predmet pregleda: 
3398 -Materialni stroški 
2942 -Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
Finančno poslovanje z drugimi sredstvi 

Naročnik je v javnem razpisu za dobavo pisarniškega, 
računalniškega in potrošnega materiala omejil rok, do katerega 
ponudniki lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo, kar ni v skladu 
z zakonom ter navedel neustrezen znesek za stroške razpisne 
dokumentacije, saj sme po zakonu zaračunati le stroške 
razmnoževanja in poštnine. Nadalje je bilo ugotovljeno neskladje 
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med objavo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo. Naročnik 
ni v poročilu o oddaji javnega naročila navedel zavrnjenega 
ponudnika in razlogov za zavrnitev ter obvestila o oddaji naročila 
ni objavil v Uradnem listu, kot mu nalaga zakon. V primeru najema 
računalniške in programske opreme je bilo ugotovljeno, da se v 
skladu z določilom v pogodbi o podaljšanju najema pogodbeni 
stranki nista dogovorili pisno. V nekaterih pogodbah plačilni roki 
niso bili dogovorjeni v skladu z zakonom. 

V ostalem ni bilo ugotovljenih nepravilnosti. 

Inšpekcija je predlagala spremembo v določilih Navodila za oddajo 
naročil male vrednosti, vskladitev z določili Zakona o izvrševanju 
proračuna pri navajanju plačilnih rokov na naročilnicah ter 
določitev načina plačevanja skupnih obveznosti glede na dejansko 
stanje z uporabniki zgradbe skladno z navodilom. Uporabnik je v 
pripombah na zapisnik že podal poročilo o že izvedenih 
spremembah skladno s priporočili inšpekcije in dodatno pojasnil 
nekatere okoliščine nepravilnosti. 

2.21. Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 

Obdobje pregleda: 
od 1.1.2001 do 31.5.2001 

Predmet pregleda: 
3401 -Materialni stroški 

V postopku je bilo ugotovljeno, da uporabnik ni dosledno upošteval 
zakonskih rokov plačil. V nekaterih pogodbah je sprejemal določila 
o rokih plačil, ki začnejo teči od dneva izstavitve listine, ki je 
podlaga za izplačilo, kar je v nasprotju z določbo Zakona o 
izvrševanju proračuna, ki določa, da rok plačila začne teči od 
dneva prejema listine. Poleg tega pa je tudi plačeval obveznosti v 
nasprotju z roki plačil po zakonu. Inšpekcija je zoper odgovorno 
osebo vložila predlog za uvedbo postopka zaradi prekrška. 

Inšpekcija je predlagala, da uporabnik uskladi roke plačil z 
zakonskimi roki v vseh pogodbah, da na naročilnicah navaja 
zakonski rok plačil. Skladno z Zakonom o javnih financah, ki 
določa prevzemanje obveznosti s pisno pogodbo in ostalo veljavno 
zakonodajo naj uredi zakonito podlago za plačilo upravljalskih 
stroritev, ki jih plačuje glede na delež skupnih stroškov za objekt. 
Glede slednjega je uporabnik v pripombah na inšpekcijski zapisnik 
navajal, da ni edini uporabnik poslovne zgradbe, vendar pa je 
kasneje inšpekcijo obvestil, da je sklenil pogodbo o medsebojnih 
razmerjih etažnih lastnikov in pogodbo o upravljanju. 

2.22. Okrožno državno tožilstvo Kranj 

Obdobje pregleda: 
od 1.1.2000 do 31.5.2001 

Predmet pregleda: 
3407 -Materialni stroški 
3565 -Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 

Ugotovljeno je bilo, da uporabnik ni prevzemal obveznosti do 
dobaviteljev iz naslova materialnih stroškov za posamezne nabave 
in storitve manjših vrednosti v skladu z zakonom, ki zahteva 
obličnost za sklepanje pogodb v pisni obliki. Nadalje so bile 
ugotovljene kršitve Pravilnika o postopkih za izvrševanje 
proračuna glede navajanja podatkov na odredbi za izplačilo ter 
nepravilno navajanje rokov plačil od izstavitve listine, namesto od 
prejema listine. 

Inšpekcija je glede ugotovljenih nepravilnosti predlagala popravke 
v poslovanju, kar je uporabnik že upošteval in o tem obvestil 
inšpekcijo. 

2.23. Ministrstvo za gospodarstvo 

Obdobje pregleda: 
Od 1.1.2001 do 15.9.2001 

Predmet pregleda: 
1772 -Lokalna infrastruktura 
1814 -Regionalna infrastruktura 
7454 -Mednarodni projekti-lastna udeležba 
1724 -Razvoj podpornega okolja za malo gospodarstvo 
6107 -Pospeševalni center za malo gospodarstvo 

Sredstva na postavki lokalne infrastrukture do 15.9.2001 niso 
bila porabljena, za postavko regionalna infrastruktura pa so bile 
pogodbe v fazi podpisovanja. 

Uporabnik je za porabo sredstev iz postavke 1724 sklenil s 
Pospeševalnim centrom za malo gospodarstvo pogodbo v višini 
150.000,000,00 SIT, na postavki pa takrat še ni bilo zagotovljenih 
sredstev. V pripombah na zapisnik je uporabnik navedel, da so 
bila potrebna sredstva zagotovljena s prerazporeditvijo sredstev 
znotraj ministrstva s sklepom vlade in je bila tako nepravilnost na 
ta način sanirana. 

Inšpekcija je predlagala, da bi se v pogodbe s Pospeševalnim 
centrom za malo gospodarstvo vnesla določba, da se prejemniku 
pogodbena vrednost nakaže v obrokih po prejemu faznih poročil 
in zaključnega poročila, predlagala pa je tudi dopolnitev določil v 
Navodilih o postopku oddaje javnih naročil male vrednosti. 

Uporabnik je v pripombah na zapisnik poleg že navedenega 
navedel, da bo predlog glede sprememb pogodbenih določil možno 
upoštevati šele za leto 2002 in v naslednjih letih. 

2.24. Okrožno sodišče v Novem Mestu 

Obdobje pregleda: 
1.1.2000 do 30.6.2001 

Predmet pregleda: 
3404 -Materialni stroški 
7972 -Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
Finančno poslovanje z drugimi sredstvi 
Plačila in izplačila sodnih taks 

Inšpekcija je v zvezi s pregledanimi proračunskimi postavkami 
ugotovila kršitev Navodila o skupniTi osnovah za postopke dela 
finančnih služb neposrednih uporabnikov proračuna, saj sodišče 
ni vskladilo svojih internih aktov in poblastil z navodilom. 

Inšpekcija je predlagala, da Okrožno sodišče v Novem Mestu 
zase in za Okrajna sodišča v Črnomlju in Trebnjem v Pravilniku o 
postopku oddaje javnih naročil male vrednosti uredi oddajo naročil 
male vrednosti. Nadalje je predlagala, da sklene anekse k 
pogodbam za vskladitev določil plačilnih rokov v skladu s predpisi 
in pravilno navaja plačilne roke tudi sicer v skladu s predpisi. Na 
predloge se je sodišče že odzvalo s poročilom, v katerem je 
podrobno poročalo o že izvršenih ukrepih po podanih predlogih. 
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2.25. Upravna enota Metlika 

Obdobje pregleda: 
Od 1.1.2001 do 30.4.2001 

Predmet pregleda: 
2727 -Materialni stroški 
3635 -Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
5436 -Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 

Inšpekcija ni ugotovila kršitev v zvezi z izvajanjem predpisov 
finančnega, materialnega in računovodskega poslovanja ter nad 
zakonitostjo in namenskostjo porabe sredstev proračuna glede 
pregledanih proračunskih postavk za navedeno obdobje, razen 
v nekaterih pogodbah nepravilno določenih rokov plačil, vezanih 
na rok izdaje listine, namesto na rok prejema listine. 

Za ugotovljene nepravilno določene roke plačil je predlagala 
uskladitve s predpisi, kar je uporabnik že upošteval in o tem 
obvestil inšpekcijo. 

2.26.' Upravna enota Krško 

Obdobje pregleda: 
od 1.1.2000 do 31.5.2001 

Predmet pregleda: 
2697 -Materialni stroški 
3626 -Investicije in investicijsko vzdrževanje državnih organov 
5389 -Izvajanje upravnih postopkov (zaračunljive tiskovine) 

Inšpekcija v zvezi s pregledanimi proračunskim postavkami za 
pregledano obdobje ni ugotovila kršitev pri izvajanju predpisov 
finančnega materialnega in računovodskega poslovanja ter 
nezakonitosti in nenamenskosti porabe sredstev proračuna. 

2.27. Ministrstvo za pravosodje 

Obdobje pregleda: 
leto 2000 

Predmet pregleda: 
3334 -Materialni stroški 
3658 -Drugi odhodki za delo na drugih področjih 
4015 -Stroški cenitev zgradb 
8478 -Svetovalci za begunce 
5250 -Sredstva centra za izobraževanje v pravosodju 

V pregledu materialnih stroškov po postopkih javnega naročanja 
za nabavo pisarniškega materiala in izvedbo priznanj ministrstva 
ter tekočih vzdrževanj poslovnih obejktov za opravljene storitve 
inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti. 

Pri pregledu realizacije plačil iz proračunske postavke za druge 
odhodke; za toge sodnikov, tožilcev in pravobranilcev, je bilo 
ugotovljeno, da so bila plačila plačana v predpisanih rokih. 

V letu 2000 ni bilo realizacije na postavki stroški cenitev zgradb. 
V poročiru realizacije finančnega načrta je bilo pojasnjeno, da se 
projekt popisa premoženja nepremičnin pravosodnih organov 
zaradi zamude spremljajočih postopkov ni pričel izvajati. 

Nagradi dveh svetovalk za begunce sta bili izplačani skladno s 
predpisi. 

Za izvedbo izobraževanj je bilo sklenjenih 195 avtorskih pogodb, 
višino honorarjev je določil Programski svet Centra za 
izobraževanje. 

Inšpekcija pri pregledu ni ugotovila kršitev predpisov oziroma 
nepravilnosti. 
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3. UKREPANJA INŠPEKCIJE 

3.1. Preglednica ukrepanj 

Stranka 104.1.2ZJF 104.4.ZJF 94.2uprek. 94.Zuk.d. 94.2upred 
MNZ - POLICIJA 
Ministrstvo za okolje in prostor 
MF Davčna uprava RS 
Vlada RS - Kadrovska služba 
Osnovna šola Janko Padežnik 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
Ministrstvo za finance 
MF - Urad RS za nadzor prirejanja iger na srečo 
Agencija RS za rev. last preoblikovanja podjetij 
Upravna enota Metlika 
Upravna enota Krško 
Okrožno sodišče Novo mesto 
Ministrstvo za pravosodje 
Okrožno sodišče v Kopru 
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti 
Okrožno državno tožilstvo v Kranju 
Ministrstvo za gospodarstvo 
Upravna enota Sežana 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
MG - Agencija RS za regionalni razvoj 
Senat za prekrške RS 
MOP - Uprava RS za prostorsko planiranje 
MOP - Uprava RS za jedrsko varnost 
Pokrajinski arhiv Maribor 
Ministrstvo za obrambo 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

3 
3 
2 
2 

t 
1 
1 
4 
3 
3 

3 
4 

40 

3.2. Pravne podlage za ukrepanja 

Inšpekcija je za obdobje drugega polletja 2001 na podlagi 104. 
člena, točke 1. Zakona o javnih financah izdala v enem primeru 
odločbo za odravo ugotovljenih nepravilnosti, na podlagi 104. člena, 
točke 4. navedenega zakona podala proračunskim uporabnikom 
štirideset predlogov za spremembe in dopolnitve njihovega 
poslovanja, na podlagi 94. člena Zakona o upravi je predlagala 
sodnikom za prekrške uvedbo postopkov zaradi prekrška v osmih 
primerih in v enem primeru predlagala sprejem ukrepov pristojnim 
organom. 

4. PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE POSLOVANJA 
UPORABNIKOM IN IZVAJANJE UKREPOV 
PODANIH V POROČILU ZA OBDOBJE I. 
POLLETJA 2001 

4.1. Predlogi in priporočila 

Inšpekcija je ob spremljanju in naknadnem preverjanju upoštevanja 
predlogov in priporočil podanih v prvem polletju 2001 ugotovila, 
da so proračunski uporabniki v glavnem predloge upoštevali. 
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Nekatera izvajanja po predloženih predlogih pa bo mogoče 
preveriti šele ob naslednjih inšpekcijskih pregledih. 

4.2. Izvajanje ukrepov 

Ministrstvo za promet Direkcija RS za ceste 

Z »Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o določitvi letnih 
povračil za uporabo cest« (Ur.l. RS, št. 93/01), ki jih plačujejo 
uporabniki cest za cestna motoma vozila in priklopna vozila, je 
dne 3.12.2001 stopil v veljavo nov sistem pobiranja letnega 
povračila za uporabo cest. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport Center šolskih in obšolskih 
dejavnosti 

Center šolskih in obšolskih dejavnosti je izvedel reorganizacijo. V 
skladu z Navodilom o finančnem poslovanju na domovih račune 
odslej izstavlja pravočasno. Ceniki za trgovsko blago in storitve 
so bili spremenjeni in prilagojeni zahtevanim ločenim evidencam 
trgovskega blaga in evidencam prisotnosti udeležencev na 
domovih, izdan je bil Pravilnik o popisu sredstev in virov sredstev, 
ki celovito ureja področje rednega letnega popisa. Usklajeno je 
bilo tudi stanje zalog trgovskega blaga ob spremembah cen. 

Moderna galerija 

Ministrstvo za kulturo je pojasnilo, da je Moderna galerija obvestila 
Ministrstvo za kulturo o nakupu treh umetniških slik šele, ko so 
se pojavile na trgu; pred tem pa takih odkupov ni mogoče planirati. 
Dosedanje izkušnje pri angažiranju cenilcev so bile slabe tudi z 
vidika relativno visokih stroškov cenitev. Vse tri odkupljene slike 
so naknadno evidentirane in dokumetirane v zbirki Moderne 
galerije po standardih, predpisanih za to področje. 

Ministrstvo za notranje zadeve 

Ministrstvo za notranje zadeve ni posredovalo podatkov o 
upoštevanju predloga inšpekcije o izdelavi kriterijev ekonomske 
upravičenosti prodaje stanovanj. 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport 

Ministrstvo za znanost šolstvo in šport je s spremembo 
organizacije dela smiselno povzelo predloge, ki jih je podala 
inšpekcija na področju razmejitev odgovornosti, nadzora in 
transparentnosti. 

Ministrstvo za zdravje 

Ministrstvo za zdravje je pripravilo dva dodatka k menjalni pogodbi 
nempremičnin med Vlado RS in Rdečim križem. Strokovna 
komisija Vlade RS je odločanje o dodatku št. 2 preložila, ker je 
ocenila, da bo potrebno natančneje obrazložiti vizijo razvoja 
zdravstvene dejavnosti na lokacijah, ki so predmet menjave. 
Ministrstvo za zdravje pridobiva dodatne informacije za naknadno 
posredovanje podatkov v ponovno odločanje. 

Ljubljana, 26.3.2002 

Jurij Milatovič 
državni podsekretar 
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I Davčna številka:   

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:   _____  

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:    

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

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